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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
e ao Investimento

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
IAPMEI � Instituto de Apoio USIC � Unidade de Sistemas
às Pequenas e Médias Empresas de Informação e Comunicação
e ao Investimento

Endereço Código postal
Rua de Rodrigo da Fonseca, 57, 4.º 1269-158

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213836137 213836080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
usic.direccao@iapmei.icep.pt www.iapmei.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

0 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
Aquisição de rede de comunicações ADSL.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição em regime de outsourcing de uma rede de comunicações ADSL via linha
analógica, com backups RDIS, que permita a comunicação entre os vários escritórios/
delegações da entidade adjudicante instalados em todo o território nacional, de uma
forma encriptada e segura, com o datacenter central da referida entidade.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços

Código NUTS PT 132 LISBOA E VALE DO TEJO � GRANDE LISBOA.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

00.00.00.00-0 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.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 adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Garantia bancária autónoma no valor de 5% do total do fornecimento e garantia dos
serviços prestados durante o período de vigência 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
Não se encontrem impedidos nos termos do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
Possuir idoneidade e capacidade técnica, económica e financeira para a prestação dos
serviços objecto do presente procedimento.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração indicando nome/denominação social, NIPC, sede, filiais (que interessam à
execução do contrato), objecto social, capital social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, indicação dos dados relati-
vos ao registo comercial.
Declaração elaborada conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declaração emitida por entidade bancária atestando o bom nome do concorrente no
mercado e respectiva capacidade financeira;
Cópia autenticada da última declaração de rendimentos entregue para efeitos fiscais;
Demonstração de resultados do concorrente, referente aos últimos três exercícios, onde
conste o volume de negócios ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta
tenha ocorrido há menos de três anos;
Declaração do concorrente na qual indique a parte do volume de negócios de
cada um dos três últimos exercícios correspondente ao tipo de serviços objecto do
procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Listagem dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos mon-
tantes, datas e destinatários, comprovada por declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
Certificado emitido por organismo competente independente atestando a conformida-
de do concorrente com as normas de garantia de qualidade aplicáveis;
Declaração do concorrente comprovando a forte cobertura nacional no sector de acti-
vidade relativo aos serviços a contratar, incluindo a capacidade de prestar assistência
técnica com brevidade em todo o território nacional.

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

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 pro-
fissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público £
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 T

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 informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se aplicável)
Valor máximo orçamentado para a despesa a realizar de acordo com o Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

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

0 3 0 6Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

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

1 Qualidade do serviço proposto;
2 Segurança;
3 Preço;
4 SLA�s � níveis de serviço.

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

0 1 0Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 20. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro/cheque.

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

0 1 200 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

2 0 0 9 2 0 0 4Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

1 2 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    T

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 9 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
IAPMEI � Instituto de Apoio USIC � Unidade de Sistemas
às Pequenas e Médias Empresas de Informação e Comunicação
e ao Investimento

Endereço Código postal
Rua de Rodrigo da Fonseca, 57, 4.º 1269-158

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213836137 213836080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
usic.direccao@iapmei.icep.pt www.iapmei.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
IAPMEI � Instituto de Apoio USIC � Unidade de Sistemas
às Pequenas e Médias Empresas de Informação e Comunicação
e ao Investimento

Endereço Código postal
Rua de Rodrigo da Fonseca, 57, 4.º 1269-158

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213836137 213836080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
usic.direccao@iapmei.icep.pt www.iapmei.pt

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

Organismo À atenção de
IAPMEI � Instituto de Apoio USIC � Unidade de Sistemas
às Pequenas e Médias Empresas de Informação e Comunicação
e ao Investimento

Endereço Código postal
Rua de Rodrigo da Fonseca, 57, 4.º 1269-158

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213836137 213836080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
usic.direccao@iapmei.icep.pt www.iapmei.pt

19 de Agosto de 2004. � Luís Maurício. 3000152046
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO

Comando da Logística

Direcção dos Serviços de Material

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 Repartição de Apoio Geral/DSM
Estado-Maior do Exército
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Material

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 49, 4.º piso 1350-177 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 � 213918567 351 � 213907115

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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 internacional n.º 08/2004-LPM � processo n.º 507.015/04-LPM.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de 24 plataformas do tipo V para lançamento e manuseamento de cargas
aéreas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Escola de Tropas Aerotransportadas � ETAT.
Área de Tancos � 2260-209 Praia do Ribatejo � Portugal.
Telefone: 351 � 249733551.
Código NUTS PT 16C.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

2 8 5 2 7 3 3 0 4Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
CPA 28.75.

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

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será exigida caução de valor
correspondente a 5% do valor líquido da adjudicação (IVA não incluído).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes 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 � 60%;
2 Mérito técnico � 37%;
3 Prazo de entrega � 3%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 08/2004 � processo n.º 507.015/04-LPM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 5 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A documentação será fornecida mediante o pagamento de 50 euros, a liquidar em di-
nheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em nome da Secção Logística da
Direcção dos Serviços de Material, no acto da aquisição, no local indicado em I.1),
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos.
Se solicitado, esta pode ser enviada por correio azul após recebimento da referida im-
portância acrescida de 5 euros.

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

1 8 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

1 2 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Apenas os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

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

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

O Chefe da Secção Logística, Fernando Manuel Duarte Bento,
TCOR ENG.º MAT. 3000152194

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 Repartição de Apoio Geral/DSM
Estado-Maior do Exército
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Material

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 49, 4.º piso 1350-177 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 � 213918567 351 � 213907115

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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 internacional n.º 09/2004-LPM � processo n.º 507.016/04-LPM.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de 24 sistemas de extracção e transferência de forças de 35K para lançamento
de cargas aéreas

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Escola de Tropas Aerotransportadas � ETAT.
Área de Tancos � 2260-209 Praia do Ribatejo � Portugal.
Telefone: 351 � 249733551.
Código NUTS PT 16C.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

3 1 6 4 0 0 0 0 4Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
CPA 31.62.

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

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento, será exigida caução de valor
correspondente a 5% do valor líquido da adjudicação (IVA não incluído).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes 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 � 60%;
2 Mérito técnico � 37%;
3 Prazo de entrega � 3%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 09/2004 � processo n.º 507.016/04-LPM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 9 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.
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Condições e forma de pagamento:
A documentação será fornecida mediante o pagamento de 50 euros, a liquidar em di-
nheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em nome da Secção Logística da
Direcção dos Serviços de Material, no acto da aquisição, no local indicado em I.1),
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos.
Se solicitado, esta pode ser enviada por correio azul após recebimento da referida im-
portância acrescida de 5 euros.

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

2 0 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

1 2 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Apenas os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

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

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

O Chefe da Secção Logística, Fernando Manuel Duarte Bento,
TCOR ENG.º MAT. 3000152197

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 Repartição de Apoio Geral/DSM
Estado-Maior do Exército
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Material

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 49, 4.º piso 1350-177 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 � 213918567 351 � 213907115

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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 internacional n.º 10/2004-LPM � processo n.º 507.018/04-LPM.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de 16 a 19 pára-quedas tácticos de abertura manual.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Escola de Tropas Aerotransportadas � ETAT.
Área de Tancos � 2260-209 Praia do Ribatejo � Portugal.
Telefone: 351 � 249733551.
Código NUTS PT 16C.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
CPA 17.40.

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

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será exigida caução de valor
correspondente a 5% do valor líquido da adjudicação (IVA não incluído).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes 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 £
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:

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

1 Mérito técnico � 60%;
2 Preço � 37%;
3 Prazo de entrega � 3%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 10/2004 � processo n.º 507.018/04-LPM.

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

2 1 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A documentação será fornecida mediante o pagamento de 50 euros, a liquidar em di-
nheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em nome da Secção Logística da
Direcção dos Serviços de Material, no acto da aquisição, no local indicado em I.1),
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos.
Se solicitado, esta pode ser enviada por correio azul após recebimento da referida im-
portância acrescida de 5 euros.

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

2 2 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

1 2 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Apenas os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 5 1 0 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

O Chefe da Secção Logística, Fernando Manuel Duarte Bento,
TCOR ENG.º MAT. 3000152195

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 Repartição de Apoio Geral/DSM
Estado-Maior do Exército
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Material

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 49, 4.º piso 1350-177 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 � 213918567 351 � 213907115

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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 internacional n.º 11/2004-LPM � processo n.º 507.019/04-LPM.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de 10 a 14 GPS de topografia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Depósito Geral de Material do Exército (DGME) � Alcochete.
2890 Alcochete � Portugal.
Telefone: 351 � 212347767/8.
Código NUTS PT 185.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

3 3 2 1 1 2 1 0 6Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

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

CPA 33.20.

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

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será exigida caução de valor
correspondente a 5% do valor líquido da adjudicação (IVA não incluído).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
As constantes do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes 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 Mérito técnico � 55%;
2 Preço � 42%;
3 Prazo de entrega � 3%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 11/2004 � processo n.º 507.019/04-LPM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 5 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A documentação será fornecida mediante o pagamento de 50 euros, a liquidar em di-
nheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em nome da Secção Logística da
Direcção dos Serviços de Material, no acto da aquisição, no local indicado em I.1),
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos.
Se solicitado, esta pode ser enviada por correio azul após recebimento da referida im-
portância acrescida de 5 euros.

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

2 6 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

1 2 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Apenas os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 7 1 0 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

O Chefe da Secção Logística, Fernando Manuel Duarte Bento,
TCOR Eng.º MAT. 3000152196

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São Miguel � Oliveira de Azeméis

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
Hospital de São Miguel � Oliveira Serviço de Aprovisionamento
de Azeméis

Endereço Código postal
Largo do Riso, Terra 3720-275 Oliveira de Azeméis

Localidade/Cidade País
Oliveira de Azeméis Portugal

Telefone Fax
25600800 256600809

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso de fornecimento de serviços de segurança n.º 870002/05.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Hospital de São Miguel � Oliveira de Azeméis � Largo do Riso � Terra, 3720-275
Oliveira de Azeméis.
Código NUTS ����������

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
De acordo com o programa de concurso.
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III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com 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   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso de fornecimento de serviços de segurança n.º 870002/05.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
1 7 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

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

1 8 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

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

Local: Hospital de São Miguel � Oliveira de Azeméis, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 8 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

18 de Agosto de 2004. � A Vogal Executiva, Manuela Almeida.
3000151868

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Estradas

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
Região Autónoma da Madeira Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes
Direcção Regional de Estradas

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

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.sres.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, avisa-se
todos os interessados que foram prestados esclarecimentos no âmbito do concurso
público n.º 37/2004 � projecto de execução da nova ligação Vasco Gil-Fundoa, à cota
500, encontrando-se a respectiva cópia junto ao processo patente.
Anterior anúncio de abertura de procedimento publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º 2004/S, 145-125180, de 28 de Julho de 2004, no Diário da República,
3.ª série, n.º 183, de 5 de Agosto de 2004, e no Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira, 2.ª série, n.º 146, de 28 de Julho de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 8 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

18 de Agosto de 2004. � O Chefe de Gabinete, (Assinatura ile-
gível.) 1000264720

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

RESULTADO DO CONCURSO DE CONCEPÇÃO

Serviços T
Serviços Especiais£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Reitoria da Universidade de Lisboa

Endereço Código postal
Alameda da Universidade 1649-004 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217930329 217933624
210113400 � Dr. Mário de Deus

Correio electrónico Endereço internet (URL)
reitoria@reitoria.pt www.ul.pt

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO/DESCRIÇÃO DO PROJECTO

II.1) DESIGNAÇÃO DADA AO CONTRATO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE
Concurso limitado por prévia qualificação de âmbito internacional para a concepção de
projecto para o edifício da Ala Poente da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

7 4 2 2 0 0 0 0 7Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal
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7 4 2 3 0 0 0 0 0Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
7 4 2 2 5 0 0 0 2comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0

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

II.2.2) Outra nomenclatura relevante (CPC) **
Categorias 74.20.2, 74.20.3 e subcategoria 74.20.52 da categoria 74.20.05 do Re-
gulamento CEE n.º 3696/93.

1 2Categoria de serviços   00
II.3) DESCRIÇÃO
A elaboração do projecto para o edifício da Ala Poente da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa tem como objectivo principal dotar aquela Faculdade de maior
capacidade para salas de aula, gabinetes de professores e institutos de investigação.
II.4) VALOR DO PRÉMIO OU PRÉMIOS (se aplicável)
5000 euros a cada um dos cinco candidatos previamente seleccionados. Esta disposi-
ção não se aplica ao concorrente proposto para adjudicação, dado que este dispõe do
direito à celebração do contrato para a elaboração do projecto de execução.

SECÇÃO V: RESULTADOS DO CONCURSO

V.1) ADJUDICAÇÃO E PRÉMIOS (se aplicável)
V.1.1) Nome e endereço do vencedor ou vencedores do concurso
Número 1

Organismo À atenção de
J. A. e P. F. P. � Arquitectos
e Decoração, L.da

Endereço Código postal
Rua da Escola Politécnica, 167, 1.º 1250-101 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213931510/11 213931512

Correio electrónico Endereço internet (URL)

Número 2

Organismo À atenção de
Fase � Estudos e Projectos, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 4100-321 Porto
711, 3.º a 6.º

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
226191400 216108055

Correio electrónico Endereço internet (URL)

V.1.2) Valor do prémio
Prémio (sem IVA) € 5000. Moeda: euro.

Número 3

Organismo À atenção de
Atelier 15 � Arquitectura, L.da

Endereço Código postal
Rua de 15 de Novembro, 61 4100-421 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
226052019

Correio electrónico Endereço internet (URL)

V.1.2) Valor do prémio
Prémio (sem IVA) € 5000. Moeda: euro.

Número 4

Organismo À atenção de
Contemporânea, L.da

(Manuel Graça Dias e Egas José
Vieira � Arquitectos)

Endereço Código postal
Rua de D. Diniz, 5, 1.º 1250-076 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213841250 213841259

Correio electrónico Endereço internet (URL)

V.1.2) Valor do prémio
Prémio (sem IVA) € 5000. Moeda: euro.

Número 5

Organismo À atenção de
Hestnes Ferreira

Endereço Código postal
Villa Sousa � Largo da Graça 1170-317 Lisboa
82, 2.º, esquerdo, frente

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213462056 218873333

Correio electrónico Endereço internet (URL)

V.1.2) Valor do prémio
Prémio (sem IVA) € 5000. Moeda: euro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

0 2 3VI.2) NÚMERO DE PARTICIPANTES   000
0 0 1VI.3) NÚMERO DE PARTICIPANTES ESTRANGEIROS   000

VI.4) O CONCURSO FOI OBJECTO DE UM ANÚNCIO PUBLICADO NO JO?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o número da referência do anúncio

6 2No Diário da República 000000 III Série

1 4 0 3 2 0 0 30000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

2 0 0 3 4 7 0 4 0 6 9 9 0 7 0 3 2 0 0 30000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

VI.5) O CONCURSO DE CONCEPÇÃO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.6) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

2 0 0 8 2 0 0 4VI.7) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

20 de Agosto de 2004. � O Director dos Serviços Técnicos, Mário
Fernando Gonçalves de Deus. 3000152186

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    T          SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Albufeira SAFOM

Endereço Código postal
Rua do Município, Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599605 289599583

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Dep.tec@cm-albufeira.pt www.cm-albufeira.pt

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de remodelação e revitalização funcional do mercado municipal dos Cali-
ços.
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio tem como objectivo informar que foi anexada ao processo de con-
curso uma pormenorização relativa ao projecto de iluminação decorativa exterior, res-
peitante à empreitada de execução da remodelação e revitalização funcional do mercado
municipal dos Caliços, cujo anúncio de abertura foi publicado no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 154, de 2 de Julho de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 9 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Desidério
Jorge da Silva. 1000264670

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

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 Baião Departamento Técnico

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

Localidade/Cidade País
Campelo Portugal

Telefone Fax
255540500 255540569

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
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
Saneamentos diversos � empreitada de ampliação da rede de drenagem de águas resi-
duais da freguesia do Gove.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consta dos seguintes trabalhos:
Os trabalhos a realizar serão fundamentalmente os seguintes:
Execução da rede de colector de águas residuais;
Execução de caixas de visita;
Execução de ramais domiciliários;
Concepção do projecto e fornecimento de uma ETAR compacta.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Freguesia do Gove.
Código NUTS PT 115.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Preço base: 212 304,35 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 adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Empreitada por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com a legis-
lação em vigor.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 6.º do programa de concurso: da 6.ª subcategoria da 2.ª cate-
goria que cubra o valor global da proposta.

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

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

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

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

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

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

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

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

0 2 0Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 90,42 euros, acrescido do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em cheque ou numerário no acto da entrega dos documentos.

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

0 3 100 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
O concorrente ou quem o represente, nos termos do n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: sala de reuniões dos Paços do Concelho, 32 dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
a) Os concorrentes poderão obter cópias das peças escritas e desenhadas do processo

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

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

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

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

e) O prazo para execução da empreitada é de 150 dias a contar da data da consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 8 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

18 de Agosto de 2004. � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 1000264673

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

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 Cantanhede

Endereço Código postal
Praça do Marquês de Marialva 3060-909 Cantanhede

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231419000 231419009

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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

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 na área dos seguros.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Contratação para o município de Cantanhede da carteira de seguros constituída pelos
seguintes ramos/modalidades: acidentes de trabalho, acidentes pessoais, multirriscos,
automóvel e responsabilidade civil exploração.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

6 6 0 3 1 0 0 0 6Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
A presente prestação de serviços insere-se na categoria 66.03.1, subcategoria 66.03.10
do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho 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)
Contratação para o município de Cantanhede da carteira de seguros constituída pelos
seguintes ramos/modalidades: acidentes de trabalho, acidentes pessoais, multirriscos,
automóvel e responsabilidade civil exploração, de acordo com descrito no ponto 2.1
das cláusulas jurídicas (parte I), cláusulas técnicas (parte II) e anexos que constituem
o caderno e 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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos ao adjudicatário serão processados contra apresentação do respectivo
recibo de seguro. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Municipal de
Cantanhede.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da prestação de serviços, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
A presente prestação de serviços está reservada unicamente a seguradoras e corretoras,
desde que cumpram o estipulado no ponto 7.1.1.7 do programa de concurso, e do mesmo
modo se encontrem devidamente habilitados 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 dispõem todos os artigos do processo de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar os documentos referidos nos pontos 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.5 e ou
7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.5 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Deverão apresentar os documentos referidos nos pontos 7.1.1.3, 7.1.1.4, 7.1.1.9 e ou
7.1.2.3, 7.1.2.4, 7.1.2.7 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar os documentos referidos no ponto 7.1.1.7 e ou 7.1.2.6 do programa
de concurso.

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

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 pro-
fissionais 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.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
A adjudicação será feita por ramos de seguros e não pela análise global das diferentes
propostas, sendo que as possíveis adjudicações serão parciais tendo em conta a pro-
posta economicamente mais vantajosa dos determinados ramos, de acordo com os se-
guintes factores e ponderações:
a) Acidentes de trabalho:
i) Preço do fornecimento � 100%;
b) Acidentes pessoais:
i) Preço do fornecimento � 100%;
c) Multirriscos:
i) Preço do fornecimento � 45%;
ii) Franquias � 30%;
iii) Coberturas suplementares � 25%;
d) Responsabilidade civil � automóvel:
i) Preço do fornecimento � 70%;
ii) Análise do escalonamento de bónus, na ocorrência de acidentes � 30%;
e) Responsabilidade civil exploração:
i) Preço do fornecimento � 45%;
ii) Franquias � 30%;
iii) Coberturas suplementares � 25%.

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 n.º 05/2004 ou C. P. n.º 05/2004.

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

3 0 0 9 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 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 Câmara Municipal
de Cantanhede, acrescido de portes de correio, em caso de envio por esta via.

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)

3 0 0 9 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 45 minutos.

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Só poderão intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local
0 1 1 0 2 0 0 4Data 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 7 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

17 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, com
competências delegadas, João dos Reis Alegre de Sá. 3000151736
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

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 Cascais Departamento de Obras e Conservação

Endereço Código postal
Rua de José Joaquim Freitas, 2 2750-404 Cascais

Localidade/Cidade País
Cascais Portugal

Telefone Fax
214825533/34 214868884

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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

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
Recinto de feiras na Adroana � Cascais.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Faz-se saber que, no âmbito da empreitada «Recinto de feiras na Adroana � Cascais» �
processo n.º 2.12.4.09, cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 164, de 14 de Julho de 2004, foram prestados escla-
recimentos aos concorrentes, nos termos do artigo 81.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, por dúvidas surgidas na interpretação dos elementos patenteados, es-
clarecimentos esses que se encontram junto do processo, podendo ser consultadas na
morada indicada no ponto I.1).
No que respeita a:
IV.3.3) O prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação é o 30.º dia
contínuo subsequente, contado a partir do dia seguinte à data de publicação do anún-
cio no Diário da República.
Hora (se aplicável): até às 16 horas e 30 minutos.
As propostas poderão ser enviadas pelo correio (CTT), sob registo e com aviso
de recepção, ou entregues pessoalmente, contra recibo, no endereço indicado
em I.1).

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Vereador, Carlos Filipe Reis. 3000152152

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Moita Presidente da Comissão de Abertura

do Concurso

Endereço Código postal
Praça da República 2860-422 Moita

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212894928

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmmoita@cm-moita.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Via marginal da Moita � 1.ª fase.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio visa prestar esclarecimentos ao concurso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 176, de 28 de Julho de 2004.
O anúncio de concurso [parte II.1.10)] e o programa de concurso (ponto 12) não permi-
tem a apresentação de variantes ao projecto contrariamente ao referido no volume II �
caderno de encargos do projecto de execução (ponto 2.3 � variantes).
Esclarece-se o seguinte:
Não são permitidas variantes ao projecto em concurso.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
determino a junção de cópia dos esclarecimentos ora prestados às peças patentes em
concurso. Mais determino a publicação imediata de aviso em conformidade com o pre-
visto no artigo 80.º do mesmo diploma legal.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Presidente da Câmara, João Manuel de Jesus Lobo.
3000152180

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

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 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)
autarquia@cmportalegre.pt www.cm-portalegre.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução para reconfiguração da Rua do 1.º de Maio/articulação com
sistemas pedonais, zona ajardinada entre a Rua do 1.º de Maio e o Museu, requalificação
do espaço envolvente à muralha/zona exterior à Rua do 1.º de Maio.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Esta empreitada rege-se por trabalhos de demolições, movimentação de terras, drena-
gens, pavimentações, execução de passeios, execução de rede pública de abastecimento
de água, plantações, instalação de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
As intervenções decorrerão na Zona Urbana de Portalegre nomeadamente na Rua do 1.º
de Maio, desde a rotunda do Rossio até ao Largo do Semeador.
Código NUTS Nível 3 02 (Alto Alentejo).
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
(CPC) Categoria 45.21.6; subcategoria 45.21.64; número de referência CPC 51390,
correspondente a trabalhos de construção geral de obras de engenharia civil.

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

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A extensão desta empreitada é referente à totalidade dos trabalhos definidos no proces-
so de concurso, sendo o seu preço base no valor de 1 336 540 euros mais IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
2 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do valor global da adjudicação e será prestada 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 referência
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 44 dias seguintes à data da entrega na Câmara
Municipal de Portalegre.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, 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 agrupamento
complementar de empresas, em consórcio externo ou sociedade anónima, em qualquer
dos casos em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Provar a sua capacidade financeira, económica e técnica, a qual será avaliada com
base nos requisitos constantes da Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, e
da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro. A capacidade técnica será analisa-
da em função da comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso de valor não inferior a 50% do valor estimado
do contrato; adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra,
seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas e ade-
quação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto

dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas

emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes, as quais indicarão os elementos de referência relativos a
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relati-
vos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técni-
ca para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 15 do programa de
concurso.

O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas referido deve conter as
categorias e subcategorias definidas na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro de 2004,
nomeadamente:
Da 1.ª subcategoria da 2.ª categoria (vias de comunicação, obras de urbanização e outras
infra-estruturas), e da classe correspondente ao valor da proposta;
Das 6.ª, 8.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria (Vias de comunicação, obras de
urbanização e outras infra-estruturas), em classe correspondente à parte dos trabalhos
que respeitem;
Das 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas), em classe
correspondente à parte dos trabalhos que respeitem;
Das 1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria (Outros trabalhos),
em classe correspondente à parte dos trabalhos que respeitem.
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a), o concor-
rente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as
declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações
respectivas.
Os documentos indicados no n.º 15.1 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais;
Relatório de gestão, relatório do conselho fiscal e certificação legal de contas relativos
aos três últimos exercícios;
Documento comprovativo de entrega das três últimas declarações periódicas para efei-
tos de IRC, acompanhada do anexo A, nas quais esteja o carimbo «Recebido» da repar-
tição de finanças, devendo ser acompanhada da carta enviada pela DGCI contendo a
identificação da declaração, quando entregue via internet, 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;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos exercí-
cios, o volume de negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do
concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista das obras de natureza idêntica às que constituem o objecto do presente concurso,
executadas nos últimos cinco anos ou em execução, especificando, em cada caso: desig-
nação do serviço prestado e datas de início e conclusão do mesmo, entidade para quem
foi realizado, descrição geral, valor total. Devem também ser apresentadas cartas abo-
natórias dos clientes e licenças ou certificados utilizados;
Declaração dos efectivos médios anuais e declaração dos quadros permanentes durante
os três últimos anos, com especificação das respectivas habilitações;
Declaração de não vinculação a projectistas e adjudicatários das empreitadas;
Documento que comprove a qualificação do concorrente.

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

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 pro-
fissionais 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    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

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

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

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
210/2004.

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

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 750 (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do tesoureiro da Câmara
Municipal de Portalegre.
Eventuais portes de correio serão suportados pelos interessados.

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

2 9 0 9 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, em conformidade com o programa de concurso.

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

Local: Paços do Concelho da Câmara Municipal de Portalegre, ��� 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 PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
À Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de não adjudicação.
Os prazos indicados em II.3) referem-se a dias de calendário.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
0 9 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

6 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho. 3000150953

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

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 de Sintra Departamento de Ambiente

e Intervenção Local � Divisão
de Intervenção Local 1 (DIL 1)

Endereço Código postal
Avenida de Heliodoro Salgado, 84, 1.º 2710-573 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238802 219238530

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dil1@cm-sintra.pt www.cm-sintra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
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II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

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

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do parque de lazer de Nafarros � freguesia de São Martinho.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Requalificação e valorização de espaço.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Concelho de Sintra, freguesia de São Martinho, Nafarros.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

4 5 1 1 2 5 0 0 0Objectos00.00.00.00-00000-00000-00000-0
4 5 1 1 2 7 0 0 2comple-00.00.00.00-00000-00000-00000-0
4 5 2 3 3 2 2 2 1mentares00.00.00.00-00000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** 
A presente aquisição encontra-se na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal das Comunidades Europeias, L342, de 31 de Dezembro de 1993,
na secção F, divisão 45, grupo 45.1, classe 45.11, categoria 45.11.1, subcategoria
45.11.12, classe 45.23, categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.12.

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

NÃO   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: 200 728 euros mais IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações, o adjudicatário deverá
prestar uma caução de 5% do montante total do contrato, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será feito por série de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento é suportado pelo orçamento da Câmara
Municipal.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes nos pontos 13 e 14 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes nos pontos 13 e 14 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes no ponto 21 do programa de concurso.
Certificado de empreiteiro de obras públicas exigido:
1.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor global
da proposta.

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

NÃO    £         SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações pro-
fissionais 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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

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

1 Preço � 60%;
2 Prazo � 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Conc. EM-2004/4000196.

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

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque emitido à ordem da Câmara Municipal de Sintra.

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

0 3 000 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

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

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: sala das reuniões da União Desportiva e Cultural de Nafarros, sita na Estra-
da Principal de Nafarros � Nafarros, ��� dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O acto público terá lugar no dia seguinte ao termo do prazo para apresentação de
propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Sintra Secção de Expediente e Arquivo

Endereço Código postal
Largo do Dr. Virgílio Horta 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238646 219238656

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

28 de Julho de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando Ro-
boredo Seara. 3000152191

JUNTA DE FREGUESIA DA NAZARÉ

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
Junta de Freguesia da Nazaré Junta de Freguesia da Nazaré

Endereço Código postal
Avenida de Vieira Guimarães, 81 2450-113 Nazaré

Localidade/Cidade País
Nazaré Portugal

Telefone Fax
262553881 262562120

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 fornecimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Monumento ao Homem Pescador Nazareno.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de um monumento em bronze com uma altura de 3 m.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Rampa sul, frente à Praça de Sousa Oliveira, ou noutro local a indicar na vila da Nazaré.
Código NUTS PT 131.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 1 1 2 7 3 0 1Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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)
Fornecimento de um monumento em bronze com uma altura de 3 m, numa área de 6 m2.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Orçamento da Junta de Freguesia da Nazaré.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual
deve assumir a forma jurídica de agrupamentos de empresas quando lhe for adjudicado
o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Não serão analisadas, considerando-se excluídas propostas de concorrentes quando
estes apresentem uma autonomia financeira dos últimos três anos inferiores a 10% (ano
a ano). A autonomia financeira é calculada da seguinte forma = capital próprio ÷ activo
líquido.
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III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de con-

tribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa
colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome
dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matrícula nesta conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
a) Declaração, emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, da sua

situação contributiva regularizada;
b) Certidão, emitida pela repartição de finanças, da sua situação tributária regularizada;
c) Cópias das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC apre-

sentadas nos últimos três anos (2001, 2002 e 2003) ou, caso não existam, declaração
de início de actividade;

d) Declaração em que conste o capital próprio e activo líquido dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-

tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-
-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa e, mais

especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controle de qualidade, bem como
das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos afec-
tos ao fornecimento dos serviços;

d) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

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

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 pro-
fissionais 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) T
1 Valor da proposta (5);
2 Garantia de boa qualidade dos materiais (2);
3 Solução de execução e colocação (1,5);
4 Curriculum do candidato (1,5).

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

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 0 0 9 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 150. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos devem ser solicitados por escrito para a Secção de Contabilidade da
Junta de Freguesia da Nazaré, onde poderão ser obtidos directamente ou enviados à
cobrança, acrescendo ao valor indicado 5 euros para portes. O pagamento poderá ser
efectuado na Tesouraria da Junta de Freguesia da Nazaré, em numerário, por cheque ou
vale de correio.

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

2 7 0 9 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
0 6 0Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias

a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 8 0 9 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 21 horas e 30 minutos.

Local: Junta de Freguesia da Nazaré, Avenida de Vieira Guimarães, 81, 2450-113
Nazaré, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    T

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS
Não se trata de um concurso periódico.

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os campos constantes do modelo tipo (anexo II do Decreto-Lei n.º 245/2003, de 7 de
Outubro) aqui não referidos não se aplicam.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 9 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

O Presidente da Junta, António Gordinho Trindade.
3000264672

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

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
Serviços Municipalizados de Água Divisão de Aprovisionamento
e Saneamento de Oeiras e Amadora

Endereço Código postal
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 2780-241
19, Urbanização Moinho das Antas

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
+351 214400652 +351 214400604

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Subsistema do Alto de Barronhos � reservatório.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A presente empreitada tem por objectivo a execução dos seguintes trabalhos:
Trabalhos de construção civil, nomeadamente movimentos de terras, betões, alvenari-
as, revestimentos, impermeabilizações com vista à execução de um reservatório bicelu-
lar (20 000 m3);
Instalação e montagem de condutas e acessórios, redes de água e esgotos;
Arruamentos no interior do recinto;
Instalações eléctricas e electromecânicas, nomeadamente grupos electrobomba;
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Concelho de Oeiras.
Código NUTS 1 03 02 11 10.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 4 7 2 7 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o valor base do concurso é de 3 300 000
euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
2 1Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de, em regi-
me de responsabilidade solidária, se constituírem em consórcio externo ou ACE �
agrupamento complementar de empresas. Neste último caso, a constituição do ACE terá
de encontrar-se autorizada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com atribui-
ção de número de pessoa colectiva e ser apresentado o projecto de estatutos, como
contrato-promessa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data de entrega da proposta, satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
cumulativamente com as seguintes condições:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a autorização da 1.ª, 4.ª e 8.ª
subcategorias da 1.ª categoria, da 6.ª subcategorias da 2.ª categoria, das 2.ª, 8.ª e 15.ª
subcategorias da 4.ª categoria e da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, sendo que a
primeira destas terá de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-
-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra (a classe das autorizações deverá
ser conforme o disposto na Portaria n.º 17/2004, de 10 de Janeiro, do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Habitação);

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os não titulares de alvará 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, indicados no n.º 15
do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu.
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo como o pre-
visto 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 empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos
documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra,
do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no
espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
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.
Cópias das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS e IRC (incluindo
o relatório de contas, com o balanço analítico, onde conste o desdobramento da conta
acréscimos e diferimentos) dos últimos três anos, nas quais constem o carimbo «Reci-
bo», e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados, para efeitos fiscais, no
Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamen-
to principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos, servi-
ços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra, para
além dos supramencionados;
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas 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 Valia técnica da proposta (50%);
2 Preço (30%);
3 Prazo de execução (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
CP n.º 147/2004.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 0 0 9 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 1400 euros mais IVA. Moeda: euro.

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

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

2 6 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 14 horas e 30 minutos.

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

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local
2 7 1 0 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

Local: Sala de Abertura de Concursos dos SMAS de Oeiras e Amadora, na morada in-
dicada em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O horário para obtenção de documentos será das 8 horas e 30 minutos às 15 horas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Secretaria Técnica de Oeiras
e Saneamento de Oeiras e Amadora

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

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
+351 214400831 +351 214400845

Correio electrónico Endereço internet (URL)

Pela Presidente do Conselho da Administração, a Administrado-
ra, por delegação, Adriana Raimundo. 3000152159

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
Serviços Municipalizados de Água Divisão de Aprovisionamento
e Saneamento de Oeiras e Amadora

Endereço Código postal
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 2780-241
19, Urbanização Moinho das Antas

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
+351 214400652 +351 214400604

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT 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 necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reservatório da serra de Carnaxide.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A presente empreitada tem por objectivo a execução dos seguintes trabalhos:
Trabalhos de construção civil, nomeadamente movimentos de terras, betões, alvenari-
as, revestimentos, impermeabilizações com vista à execução de um reservatório bicelu-
lar (2 × 5000 m3):
Instalação e montagem de condutas e acessórios, redes de água e esgotos;
Arruamentos no interior do recinto;
Instalações eléctricas e electromecânicas, nomeadamente grupos electrobomba;
Arranjos exteriores, incluindo rede de rega.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a presta-
ção de serviços
Concelho da Amadora.
Código NUTS 1 03 02 11 15.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

4 5 2 4 7 2 7 0 3Objecto00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
principal

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

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o valor base do concurso é de 1 685 000
euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de, em regi-
me de responsabilidade solidária, se constituírem em consórcio externo ou ACE �
agrupamento complementar de empresas. Neste último caso, a constituição do ACE terá
de encontrar-se autorizada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com atribui-
ção de número de pessoa colectiva e ser apresentado o projecto de estatutos, como
contrato-promessa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data de entrega da proposta, satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
cumulativamente com as seguintes condições:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a autorização da 1.ª, 4.ª e 8.ª
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subcategorias da 1.ª categoria, da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, das 4.ª e 15.ª
subcategorias da 4.ª categoria e da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, sendo que a
primeira destas terá de ser de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-
-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra (a classe das autorizações deverá
ser conforme o disposto na Portaria n.º 17/2004, de 10 de Janeiro, do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Habitação);

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os não titulares de alvará 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, indicados no n.º 15
do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
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
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu.
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo como o pre-
visto 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 empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos
documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra,
do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no
espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
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.
Cópias das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS e IRC (incluindo
o relatório de contas, com o balanço analítico, onde conste o desdobramento da conta
acréscimos e diferimentos) dos últimos três anos, nas quais constem o carimbo «Reci-
bo», e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados, para efeitos fiscais, no
Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamen-
to principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma;
Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos, servi-
ços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra, para
além dos supramencionados;
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas 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 Valia técnica da proposta (50%);
2 Preço (30%);
3 Prazo de execução (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
CP n.º 148/2004.

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

1 7 0 9 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 700 euros mais IVA. Moeda: euro.

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

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

2 0 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 14 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

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

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

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

Local: Sala de Abertura de Concursos dos SMAS de Oeiras e Amadora, na morada
indicada em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repúbli-
ca.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O horário para obtenção de documentos será das 8 horas e 30 minutos às 15 horas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

2 0 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Secretaria Técnica de Oeiras
e Saneamento de Oeiras e Amadora

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

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
+351 214400831 +351 214400845

Correio electrónico Endereço internet (URL)

20 de Agosto de 2004. � Pela Presidente do Conselho de Admi-
nistração, a Administradora, por delegação, Adriana Raimundo.

3000152158
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RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral de Protecção Social

aos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (ADSE)

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
Direcção-Geral de Protecção Social Divisão de Logística e Património
aos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (ADSE)

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 18, 4.º 1748-001 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218431932 218431829

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Patrimonio@adse.pt www.adse.pt

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

1 6 0 9 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 17 horas.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de um anúncio de rectificação ao concurso público publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 196, de 20 de Agosto de 2004, referente à aquisição de serviços
de segurança e vigilância.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
2 4 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Subdirector-Geral, Eliseu Fernandes. 3000152460

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Instituto das Estradas de Portugal

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 Gabinete Administrativo,
Transportes e Comunicações 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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
1 8 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudicação

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio do concurso público n.º 158/2004/EMP/GADM, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 193, de 17 Agosto de 2004, relativo à empreitada
«EN 18 variante à ponte sobre a ribeira de Figueiró».

20 de Agosto de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Vice-Presidente, António Pinelo. 3000152184

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

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 Lagos Departamento de Planeamento

e Gestão Urbanística, Divisão
de Empreitadas Municipais

Endereço Código postal
Ed. da Trindade, Estrada da Ponta 8601-851 Lagos
da Piedade

Localidade/Cidade País
Lagos Portugal

Telefone Fax
282780900 282767105

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cml.informatica@mail.telepac.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Ressalvas:
Por se tratar de um anúncio respeitante a uma empreitada, o prazo de execução da obra,
previsto no ponto II.3), deverá, de acordo com o n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, começar a contar-se da data da consignação, e não da data de
adjudicação. O prazo da obra será no máximo de 240 dias, conforme o caderno de encar-
gos (cláusulas jurídicas, n.º 4);
O n.º IV.3.6), deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido deverá contar-se a partir da
data do acto público, e não da data de recepção das propostas.

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 189, de 12 de Agosto de 2004, sob o registo n.º 1000263257.

3000152214

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

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 do Porto,
Direcção Municipal da Via Pública,
Departamento Municipal de Arruamentos,
Divisão Municipal de Projectos
e Fiscalização

Endereço Código postal
Praça do General Humberto Delgado, 6.º 4049-001

Localidade/Cidade País
Porto Portugal
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Telefone Fax
222097000 222097116

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dmpf@cm-porto.pt www.cm-porto.pt

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

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50 (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em cheque emitido em nome do tesoureiro-chefe da Câmara Municipal do
Porto. O programa de concurso está disponível em www.cm-porto.pt.

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 175, de 27 de Julho de 2004, sob o registo n.º 3000148101.

3000152209

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

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 Sernancelhe Presidente da Câmara,

Dr. Mário Cardoso

Endereço Código postal
Edifício dos Paços do Concelho 2640-240 Sernancelhe

Localidade/Cidade País
Sernancelhe Portugal

Telefone Fax
254598300 254598319

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gtl.cms@sapo.pt www.cm-sernancelhe.pt

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
2 7 0 8 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000

dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 885,37 euros (IVA não incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento será efectuado pelo interessado na Tesouraria do município ou envio de
cheque visado à ordem do tesoureiro do município de Sernancelhe. Caso pretenda o
envio por correio, deverá enviar o valor adicional de 7,5 euros para pagamento de portes.

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 175, de 27 de Julho de 2004, sob o registo n.º 1000261774

3000152210

JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE

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
Junta de Freguesia de Joane Presidente da Junta de Freguesia

de Joane

Endereço Código postal
Largo da República, 1 4770-276

Localidade/Cidade País
Joane Portugal

Telefone Fax
252921891 252921891

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Secretaria@jf-Joane.pt www.jf-joane.pt

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
Serão admitidos os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
detentores da 1.ª categoria ou 1.ª e 4.ª subcategorias da 1.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor total da proposta e das 5.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos a que dizem respeito, de acordo com as Portarias
n.os 17/2004 e 19/2004, de 10 de Janeiro [...]

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 185, de 7 de Agosto de 2004, referente ao concurso público designado por «Cons-
trução de edifício (A) de apoio ao Campo da Feira � Novo Mercado � Joane».
O prazo referido no ponto IV.3.3) para a recepção das propostas será até às 11 horas do
30.º dia a contar a partir da publicação deste aviso rectificativo.
A abertura das propostas será no dia útil seguinte ao da entrega das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
1 9 0 8 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta, Silvestre Ivo Sá
Machado. 1000264655

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Minho e Lima, S. A.

Endereço Código postal
Edifício do Instituto dos Socorros 4900-372
a Náufragos � Zona Portuária

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
+351 258810400 +351 258810401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
adml@aguasdominhoelima.com

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

0 1 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)
Custo (se aplicável): 1900 euros por exemplar ou do lote A ou do lote B; 2800
euros por exemplar do conjunto dos dois lotes. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, a pagar em dinheiro ou cheque a
favor da entidade adjudicante no acto da entrega.
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, no prazo de seis dias úteis a contar da
data da recepção do pedido.
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 pro-
cesso por negociação)

1 8 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável) 18 horas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

1 9 1 0 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local Rua do Hospital Velho, 16, 4900-540 Viana do Castelo.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio trata-se de uma rectificação ao publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 167, de 17 de Julho de 2004, e no JO, 2004/S, 91-074401, de 8 de Maio de
2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 9 0 8 2 0 0 400 / 00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Administrador, Carlos Jorge Sarmento Rodrigues Póvoa.
3000152022
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ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Minho e Lima, S. A.

Endereço Código postal
Edifício do Instituto dos Socorros 4900-372
a Náufragos � Zona Portuária

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
+351 258810400 +351 258810401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
adml@aguasdominhoelima.com

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

0 1 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)
Custo (se aplicável): 1700 euros por exemplar ou do lote A ou do lote B; 2750
euros por exemplar do conjunto dos dois lotes. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, a pagar em dinheiro ou cheque a
favor da entidade adjudicante no acto da entrega.
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, no prazo de seis dias úteis a contar da
data da recepção do pedido.
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 pro-
cesso por negociação)

2 5 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável) 18 horas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

2 6 1 0 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local Rua do Hospital Velho, 16, 4900-540 Viana do Castelo.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio trata-se de uma rectificação ao publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 137, de 12 de Junho de 2004, e no JO, 2004/S, 115-097019, de 15 de Junho
de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 9 0 8 2 0 0 400 / 00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Administrador, Carlos Jorge Sarmento Rodrigues Póvoa.
3000152024

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

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

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Minho e Lima, S. A.

Endereço Código postal
Edifício do Instituto dos Socorros 4900-372
a Náufragos � Zona Portuária

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
+351 258810400 +351 258810401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
adml@aguasdominhoelima.com

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

0 8 1 0 2 0 0 4Data limite de obtenção 00 /00 /0000  (dd/mm/aaaa)
Custo (se aplicável): 1900 euros por exemplar ou do lote A ou do lote B; 2800
euros por exemplar do conjunto dos dois lotes. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, a pagar em dinheiro ou cheque a
favor da entidade adjudicante no acto da entrega.
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, no prazo de seis dias úteis a contar da
data da recepção do pedido.
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 pro-
cesso por negociação)

2 9 1 0 2 0 0 400 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável) 18 horas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

0 2 1 1 2 0 0 4Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.

Local Rua do Hospital Velho, 16, 4900-540 Viana do Castelo.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio trata-se de uma rectificação ao publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 148, de 25 de Junho de 2004, e no JO, 2004/S, 124-105113, de 29 de Junho
de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

1 9 0 8 2 0 0 400 / 00 /0000 (dd/mm/aaaa)

O Administrador, Carlos Jorge Sarmento Rodrigues Póvoa.
3000152026
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.04.6.022

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/
86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de
9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Ju-
nho, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � Salvador Caetano Comércio de Automóveis, S. A.;
Endereço � lugar de Celão, Teivas, 3500-883 Viseu,

na qualidade de instalador de tacógrafos, estando autorizado a reali-
zar a 2.ª fase da Primeira Verificação e a Verificação Periódica Bi-
enal e a colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os símbo-
los do controlo metrológico, nos locais de selagem previstos nos
respectivos esquemas constantes dos processos arquivados no Insti-
tuto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de tacógrafos n.º 101.25.93.6.030, publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 180, de 4 de Agosto de 1999.

22 de Julho de 2004. � O Vogal do Conselho de Administração,
M. Duarte Figueira.

3000149466

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 79/2004, de fl. 84 v.º a
fl. 85 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e consi-
dera-se efectuado em 26 de Fevereiro de 2004, nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Liga dos Amigos de Aldeia da Serra � Asso-
ciação para o Desenvolvimento Social e Cultural;

Sede � Aldeia da Serra, freguesia de São Pedro, Celorico da
Beira;

Fins � defender os interesses da população de Aldeia da Serra,
nomeadamente na melhoria das condições de vida da popula-
ção através de iniciativas e empreendimentos que apoiem a
infância, juventude e a terceira idade;

Admissão de sócios � podem ser associadas pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que
pedirem a sua exoneração; deixarem de pagar as suas quotas
durante três meses e tendo sido notificado pela direcção para
efectuar o pagamento das quotas em atraso, o não faça no
prazo de 30 dias, e os que por actos dolosos tenham prejudi-
cado materialmente a associação.

9 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152258

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular
de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 42/
85, a fl. 166 do livro n.º 2 das associações de solidariedade social, e
considera-se efectuado em 6 de Fevereiro de 2004, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação de Solidariedade Social Recreio do
Caramulo (anteriormente denominada Associação de Apoio
à Infância Recreio do Caramulo);

Sede � Caramulo, freguesia do Guardão, Tondela.

Os objectivos constam do extracto publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2004.

9 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152260

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 78/2004, de fl. 83 v.º a
fl. 84 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e consi-
dera-se efectuado em 12 de Fevereiro de 2004, nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação de Reformados Pensionistas e Ido-
sos de Mora;

Sede � Largo do Mercado, Mora;
Fins � promover uma melhoria de bem-estar social dos idosos

da freguesia através da criação de um espaço de lazer que
facilite o convívio e simultaneamente a prestação de servi-
ços por forma a viabilizar a manutenção da vida autónoma
dos idosos.

As condições de admissão e exclusão dos associados constam do
extracto publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 13, de 16 de
Janeiro de 2004.

6 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152263
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Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular
de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada por despacho de 14 de Julho
de 2004 da subdirectora-geral da solidariedade e segurança social, por
subdelegação de competências da directora-geral da solidariedade e
segurança social e o respectivo registo foi lavrado em 4 de Agosto
de 2004, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 44/83, de fl. 181 v.º
a fl. 182 do livro n.º 1 das fundações de solidariedade social.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Fundação Dr. António Vieira Tovar de Ma-
galhães e Albuquerque � Casa de Repouso de Nossa Senhora
do Socorro;

Sede � Folhadosa.

9 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152265

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração do n.º 1 do artigo 16.º dos estatutos
da instituição particular de solidariedade social abaixo identificada,
reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada por despacho de 14 de Julho
de 2004 da subdirectora-geral da solidariedade e segurança social, por
subdelegação de competências e o respectivo registo foi lavrado em
5 de Agosto de 2004, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10/01,
a fl. 37 do livro n.º 6 das fundações de solidariedade social.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Fundação Infantil Ronal McDonald;
Sede � Rua do Dr. José Joaquim de Almeida, 23, 3.º, B, Oeiras.

9 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152268

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 80/2004, a fl. 85 v.º do
livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se
efectuado em 4 de Fevereiro de 2004, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Infantil Os Regianos;
Sede � Alameda de Afonso Betote, Vila do Conde;
Fins � promover actividades do âmbito social, facilitadoras da

integração das comunidades;
Admissão de sócios � podem ser associadas pessoas singulares

maiores de 18 anos e pessoas colectivas;
Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associado: os que

pedirem a sua exoneração; deixarem de pagar as suas quotas
durante seis meses e os que por actos dolosos tenham preju-
dicado materialmente a associação e tendo sido notificados
pela direcção para efectuar o pagamento das suas quotas em
atraso, o não faça no prazo de 30 dias.

9 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000152269

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 82/2004, de fl. 86 v.º a
fl. 87 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e consi-
dera-se efectuado em 21 de Janeiro de 2004, nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social Abobeleira � Valdanta;
Sede � Abobeleira, freguesia de Valdanta, Chaves;
Fins � a instalação de um lar de terceira idade, apoio à infân-

cia e juventude e centro de convívio.
Admissão de sócios � podem ser associadas pessoas singulares

maiores de 16 anos de idade e pessoas colectivas;
Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associado: os que

pedirem a sua exoneração; deixarem de pagar as suas quotas
durante seis meses e persistirem nessa falta mesmo após
notificação da direcção para efectuar o seu pagamento no
prazo de 30 dias; e os que forem demitidos nos termos do
n.º 2 do artigo 11.º

18 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, a Assessora Prin-
cipal, Maria de Fátima Barroco. 3000152270

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 83/2004, de fl. 87 v.º a
fl. 88 do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e consi-
dera-se efectuado em 18 de Fevereiro de 2004, nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação para o Desenvolvimento da Fre-
guesia de Rio Mau;

Sede � lugar da Godinha, freguesia de Rio Mau;
Fins � promover e contribuir para o desenvolvimento da fre-

guesia de Rio Mau, do concelho de Penafiel, fomentando e
colaborando com o Estado, autarquias locais e outras entida-
des públicas e privadas, na criação de infra-estruturas e equi-
pamentos capazes de satisfazer as necessidades da freguesia,
prioritariamente em matéria de acção social e humanitária.
Secundariamente: promover a parte cultural;

Admissão de sócios � podem ser associadas pessoas singulares
maiores de 18 anos e pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associado: os que
pedirem a sua exoneração; deixarem de pagar as suas quotas
durante três meses e os que forem demitidos nos termos do
n.º 2 do artigo 11.º

18 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, a Assessora Prin-
cipal, Maria de Fátima Barroco. 3000152273

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

Processo n.º 1729/04.0TBAGD.
Falência (requerida).
Requerente � SHINDLER � Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.
Requerida � António das Neves Ferreira, L.da, e outro(s).

Dr. Vítor Simões Morgado, juiz de direito de turno no Tribunal da
Comarca de Águeda:

Faz saber que são citados os credores da requerida António das
Neves Ferreira, L.da, com sede na Rua do Cabeço, 30, 3750-
-450 Fermentelos, e requerido António das Neves Ferreira, estado
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civil desconhecido, com domicílio na Rua do Cabeço, 30, 3750-
-450 Fermentelos, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Julho de 2004.

12 de Agosto de 2004. � O Juiz de Direito, Vítor Simões Morga-
do. � A Oficial de Justiça, Ana Maria Dias. 3000152080

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Processo n.º 777/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Manuel Rafael Filipe & Irmãos, L.da

Requerido � Hélder Marques de Carvalho e outro(s).

Luís José Cardoso Ribeiro, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Alcobaça:

Faz saber que, por sentença de 29 de Julho de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Hélder Mar-
ques de Carvalho, estado civil desconhecido, nacional de Portugal,
identificação fiscal n.º 817728112, bilhete de identidade
n.º 10066236, com domicílio na Rua Principal, 2, Ataíja de Baixo,
2460 Alcobaça, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção do competente anúncio no Diário da República, o prazo para
os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no
disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial Raquel Maria Cunha Ferreira,
com endereço na Rua do Marco, 8, Palmeiros, Batalha, 2440-
-043 Batalha.

31 de Julho de 2004. � O Juiz de Direito, Luís José Cardoso
Ribeiro. � O Oficial de Justiça, Hamilton Pereira. 3000152198

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Processo n.º 2851/04.8TBBCL.
Falência (requerida).
Requerente � Josalda Têxteis, L.da

Requerida � Confecções P. P. e J. S., L.da

A Dr.ª Paula Alexandra Silva Cardoso, juíza de direito de turno do
Tribunal da Comarca de Barcelos:

Faz saber que são citados os credores da requerida Confecções P.
P. e J. S., L.da, com sede no lugar Corujo, lote 25, Lijó, Barcelos,
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 pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

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

20 de Julho de 2004. � A Juíza de Direito, Paula Alexandra Sil-
va Cardoso. � A Oficial de Justiça, Maria Fátima Magalhães Fer-
reira. 3000151836

Anúncio

Processo n.º 2876/04.3TBBCL.
Falência (apresentação).
Requerente � Rainha do Cavado � Confecções, L.da

Credor � Direcção-Geral do Tesouro e outro(s).

São citados os credores da requerente Rainha do Cavado � Con-
fecções, L.da, identificação fiscal n.º 500901392, com sede no lugar
de Crasto, Ucha, 4750-767 Ucha Bcl, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF), devendo no

mesmo prazo, querendo, indicar o liquidatário judicial que entendam
como mais idóneo.

A petição deu entrada na Secretaria em 12 de Agosto de 2004.

16 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, de turno, Paula
Cristina da Silva Ribas. � A Oficial de Justiça, Aurélia Lucinda Góis
Mendonça. 3000152047

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 1363/04.4TBFAF.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerido � Sérgio Paulo Gonçalves Lopes.

Leonor Maria Pimenta Ribeiro, juíza de direito de turno do Tribunal
da Comarca de Fafe:

Faz saber que são citados os credores do requerido Sérgio Paulo
Gonçalves Lopes, nascido em 28 de Maio de 1970, nacional de
Portugal, bilhete de identidade n.º 9219513, com domicílio na Rua
de José Ribeiro Vieira de Castro, 115, 3.º, esquerdo, 4820-000 Fafe,
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, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Agosto de 2004.

16 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, de turno, Leonor
Maria Pimenta Ribeiro. � O Oficial de Justiça, Júlio Marinho.

3000151967

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 3490/04.9TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � FPM � Construções, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Paula Carvalho e Sá, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerente FPM � Cons-
truções, L.da, identificação fiscal n.º 503249858, com sede na Rua
de Teixeira de Pascoaes, 97, sala 5, Azurém, 4800-000 Guimarães,
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 pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

Mais ficam citados para, no mesmo prazo, se pronunciarem, que-
rendo, sobre a designação do gestor judicial.

A petição deu entrada na Secretaria em 11 de Junho de 2004.

17 de Junho de 2004. � A Juíza de Direito, Paula Carvalho e
Sá. � O Oficial de Justiça, José Ferreira da Costa. 3000151007

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOURINHÃ

Anúncio

Processo n.º 473/04.2TBLNH.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Crédito Agrícola M. Ribatejo Centro, C. R. L.
Requerida � SILVALAGA � Agro-Pecuária, L.da

Cristina Henriques, juíza de direito de turno ao Tribunal da Comarca
da Lourinhã:

Faz saber que são citados os credores da requerida SILVALAGA �
Agro-Pecuária, L.da, identificação fiscal n.º 502233761, com sede no
Casal da Mata, Moita dos Ferreiros, 2530-453 Moita dos Ferreiros,
Lourinhã, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
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rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 9 de Julho de 2004.

28 de Julho de 2004. � A Juíza de Direito, Cristina Henriques. �
O Oficial de Justiça, Rui Marques. 1000264624

TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Processo n.º 948/04.3TBMGR.
Falência (apresentação).
Requerente � FABRIPERFIL � Fabrico Mobiliário, L.da, e outro(s).
Credor � Eduardo Jorge da Silva Lopes.

São citados os credores da requerente FABRIPERFIL � Fabrico
Mobiliário, L.da, com sede na Rua de 10 de Junho, 45, Picassinos,
2430-000 Marinha Grande, para, no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente
da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

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

8 de Julho de 2004. � A Juíza de Direito, Maria do Rosário L.
Patrício. � A Oficial de Justiça, Ana Bela Vasques. 3000148667

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 3571/04.9TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerido � Daniel Alves da Silva.

A Dr.ª Anabela Saraiva, juíza de direito do 4.º Juízo de Competência
Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria da
Feira:

Faz saber que são citados os credores do requerido Daniel Alves da
Silva, casado, comerciante, contribuinte n.º 172277698, com domi-
cílio na Rua do Estaleiro, 12, 4520-605 São João de Vêr, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 11 de Junho de 2004.

2 de Julho de 2004. � A Juíza de Direito, Anabela Saraiva. �
O Oficial de Justiça, Américo Pereira. 3000152055

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 187/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requeridos � Agostinho Ventura Gaspar e Maria Custódia Fernan-

des Martins Ventura Gaspar.

Lídia Renata Terra, juíza de direito de turno do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 28 de Julho de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Agos-
tinho Ventura Gaspar, casado, nacional de Portugal, identificação
fiscal n.º 101790210, bilhete de identidade n.º 2458553, e Maria
Custódia Fernandes Martins Ventura Gaspar, casada, identifica-
ção fiscal n.º 101790228, bilhete de identidade n.º 4936950, ambos
com domicílio na Urbanização da Portela, lote 36, 6.º, direito,
Portela, Sacavém, 2685-189 Portela, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-

rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

4 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, de turno, Cláudia
Barata. � O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000152105

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1246/03.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � PROMOFER � Importação, Representação, Promo-

ção, L.da

É citada a empresa PROMOFER � Importação, Representação,
Promoção, L.da, pessoa colectiva n.º 502222816, com sede na Rua
de Galileu Saúde Correia, 9, piso 01, direito/esquerdo, 2800-000 Al-
mada, 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 CPEREF, nos presentes autos que deram
entrada na Secretaria em 4 de Dezembro 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 benefici-
em 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 gan-
hos e perdas, os livros dos últimos três anos ou relação do activo
ou respectivo valor, relação dos sócios conhecidos e mapa de pes-
soal, a relação de bens que detenha em regime de arrendamento,
aluguer ou locação financeira ou venda com reserva de proprieda-
de e informar se tem comissão de trabalhadores, ficando ainda
advertida de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial
e que os prazos referidos são contínuos, não se suspendendo du-
rante as férias judiciais e terminando o prazo em dia que os tribu-
nais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia
útil seguinte, e que os duplicados da petição inicial se encontram à
disposição da citanda na Secretaria do 3.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa.

28 de Junho de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000152251

Anúncio

Processo n.º 576/04.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Carlos José, Victor José & Valente, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas.
Requerida � SOLCOA � Construções de Alcobaça, S. A.

Elisabete Assunção, juíza de direito de turno no 3.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida SOLCOA �
Construções de Alcobaça, S. A., identificação de pessoa colectiva
n.º 500272085, com sede na Rua do Salitre, 139, sala I, São Ma-
mede, Lisboa, 1100-000 Lisboa, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer ou-
tra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 17 de Maio de 2004.

21 de Julho de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. �
A Oficial de Justiça, Ana Cristina Castanheira. 3000152192

Anúncio

Processo n.º 802/04.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � UNICRE � Cartão Internacional de Crédito, S. A.
Requerido � Raul Lopes Patkoczy Fonseca.
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A Dr.ª Estrela Chaby, juíza de direito de turno ao 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Raul Lopes
Patkoczy Fonseca, residente na Rua das Acácias, lote 19, 4.º, Costa
da Guia, 2750 Cascais, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Julho de 2004.

11 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, Estrela Chaby. �
O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000152167

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

Anúncio

Processo n.º 343/04.4TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Pr2a � Investimentos Imobiliários, S. A.
Requerida � GONDOLAR � Sociedade Imobiliária, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida GONDOLAR �
Sociedade Imobiliária, L.da, identificação fiscal n.º 503433756, com
sede na Rua de Nossa Senhora dos Remédios, 780, São Cosme, 0000-
-000 Gondomar, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 18 de Junho de 2004.

30 de Junho de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda Quaresma dos
Santos. 3000151987

Anúncio

Processo n.º 421/04.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo dos Açores, S. A.
Requerida � Maria de Fátima Gonçalves Lopes.

Mariana Valverde juíza de direito (de turno) do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Maria de Fáti-
ma Gonçalves Lopes, com domicílio no lugar de Vermoim, 140, 3.º,
direito, Vermoim, 4470-384 Maia, para, no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Agosto de 2004.

10 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, Mariana Valverde. �
A Oficial de Justiça, Fábia Moreno. 3000151969

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

Anúncio

Processo n.º 53/04.2TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � Construções Souto & Souto, L.da, e outro(s).
Credora � SIVA � Direcção-Geral de Impostos e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que, por sentença de 8 de Julho de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerente Construções
Souto & Souto, L.da, identificação fiscal n.º 501054120, com sede
na Rua de Santo Estêvão, 498, Gião, 4485-190 Vila do Conde, ten-
do sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente

anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Paulo Alexandre F. Vasconcelos
Pereira, residente na Urbanização da Quinta da Eira, 43, Tenões,
4710-000 Braga.

15 de Julho de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.

3000152045

Anúncio

Processo n.º 404/04.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � SCHINDLER � Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.
Requerida � Manuel Fernando da Costa Pereira & Conceição, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Manuel Fer-
nando da Costa Pereira & Conceição, L.da, identificação fiscal
n.º 501523782, com sede na Rua de São Martinho, 932, 4480-
-000 Vila do Conde, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Julho de 2004.

17 de Agosto de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.

3000152085

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso limitado para provimento de três lugares de
técnico superior de gestão de 1.ª classe, aberto por aviso afixado no
serviço em 29 de Junho de 2004, e cuja lista de classificação final
foi homologada por meu despacho de 16 de Agosto de 2004, por
meu despacho datado de 17 de Agosto de 2004, nomeei técnico su-
perior de gestão de 1.ª classe:

Marta Margarida Lopes Bernardino Marques, 1.ª classificada;
Elsa Margarida Gaspar Lopes Mendes, 2.ª classificada;
Pedro Manuel Marques Camarinhas Reis, 3.º classificado.

Deverão os funcionários aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000264683

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira técnica superior de comunicação
social.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira de 25 de Maio
de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo para admissão a estágio, tendo em vista o provi-
mento de um lugar da categoria de técnico superior de comunica-
ção social do quadro do pessoal do município de Albufeira, caben-
do ao estagiário o vencimento mensal ilíquido de 996,16 euros,
correspondente ao índice 321 do sistema retributivo da função
pública, conforme anexo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
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Dezembro, e mapa I a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º do
Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

2 � Será admitido a estágio um único candidato, esgotando-se o
concurso com a sua admissão.

3 � O conteúdo funcional do lugar a concurso é o constante do
Despacho n.º 7014/2002, do Secretário de Estado da Administração
Local, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 4 de
Abril de 2002.

4 � O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
5 � A admissão a concurso será condicionada à posse dos requi-

sitos gerais definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, exigindo-se no que se refere a habilitações lite-
rárias a posse de licenciatura em Comunicação Social com especia-
lização em Relações Públicas.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
devidamente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Muni-
cipal ou remetido pelo correio, registado, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos que constituam mo-

tivo de preferência legal;
d) Identificação do lugar a que concorre e Diário da Repú-

blica em que se encontre publicado o presente aviso.

7 � O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado, sob
pena de exclusão, do certificado de habilitações literárias.

8 � O referido requerimento deverá ainda ser acompanhado de
todos os documentos comprovativos dos restantes requisitos a que
se refere o n.º 5 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem, nos mesmos, sob compromisso de honra, a respectiva situação
relativamente aos requisitos exigidos.

9 � A selecção dos candidatos será feita mediante prestação de
prova escrita de conhecimentos gerais e específicos e entrevista
profissional de selecção, ambas classificadas na escala de 0 a 20 va-
lores, sendo que a nota final dos candidatos, também na mesma es-
cala, resultará da aplicação da média aritmética simples às classifica-
ções obtidas nas referidas provas.

10 � A prova escrita de conhecimentos terá carácter eliminató-
rio, duração máxima de duas horas e trinta minutos e será classifica-
da, tendo em consideração o maior ou menor grau de correcção e
adequação das respostas dadas às questões que forem colocadas e ver-
sará a seguinte matéria:

Legislação:

Atribuição das Autarquias Locais e Competências dos Res-
pectivos Órgãos:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e respectivas alte-

rações;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respecti-
vas alterações;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos � bibliografia aconselhada:

AMARAL, Isabel � Imagem e Sucesso: Guia de Proto-
colo para Empresas, 3.ª edição, Lisboa, Editorial Ver-
bo, 1999;

VILLFAÑE, Justo � Imagem Positiva: Gestão Estratégi-
ca da Imagem das Empresas, 1.ª edição, Lisboa, Edi-
ções Sílabo, L.da, 1998;

LLOYDE, Herbert e Peter � Relações Públicas � As
Técnicas no Desenvolvimento das Empresas, Lisboa,
Editorial Presença, Biblioteca de Gestão Moderna, 1980.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam em acta da reunião do júri, de 13 de
Julho de 2004, a qual será facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

12 � A frequência do estágio é efectuada de acordo com o dis-
posto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem
carácter probatório e a duração de um ano.

13 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no prazo
de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

14 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas em cada uma das operações referidas no número ante-
rior.

15 � O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe da car-
reira de comunicação social, desde que obtenha classificação final de
estágio não inferior a Bom (14 valores).

16 � A lista dos candidatos e da classificação final serão afixadas
no edifício dos Paços do Município.

17 � O júri do concurso fará também a avaliação final do está-
gio e terá a seguinte composição:

Presidente � directora do Departamento de Desenvolvimento
Social, Dr.ª Dina Maria Cardoso Ramos Galante.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Relações Públicas, Turismo e Defesa
do Consumidor, Dr.ª Paula Cristina Sousa Bastardinho,
que substituirá a presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos.

Técnica superior de marketing de 1.ª classe, Dr.ª Maria do
Carmo Machado Justino.

Vogais suplentes:

Técnica superior principal de história, Dr.ª Ana Maria
Gonçalves Araújo.

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais, Dr.ª Anabela Mar-
tins Cabrita.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

21 de Julho de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente, José Car-
los Martins Rolo. 1000264657

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se � restauro.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira de 12 de Abril
de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar da categoria
de técnico profissional de 2.ª classe � restauro, do quadro de pesso-
al do município de Albufeira, a que corresponde o vencimento men-
sal ilíquido de 617,56 euros, índice 199, escalão 1, da referida cate-
goria, conforme anexo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e mapa I a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

2 � O concurso é válido apenas para a vaga atrás referida.
3 � O conteúdo funcional do lugar a prover será o descrito no

Despacho n.º 7849/2002, do Secretário de Estado da Administração
Local, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 16 de
Abril de 2002.

4 � O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
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5 � A admissão a concurso será condicionada à posse dos requi-
sitos gerais definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, sendo as habilitações literárias mínimas exigidas
a posse de adequado curso tecnológico, curso das escolas profissio-
nais, curso que confira certificado de qualificação profissional de
nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Co-
munidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equiparado.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
devidamente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Muni-
cipal ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos que constituam mo-

tivo de preferência legal;
d) Identificação do lugar a que concorre e Diário da Repú-

blica em que se encontre publicado o presente aviso.

7 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, do certificado de habilitações literárias.

8 � O referido requerimento deverá ainda ser acompanhado de
todos os documentos comprovativos dos restantes requisitos a que
se refere o n.º 5 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem, nos mesmos, sob compromisso de honra, a respectiva situação
relativamente aos requisitos exigidos.

9 � A selecção dos candidatos será feita mediante prestação
de prova escrita de conhecimentos e entrevista profissional de
selecção.

10 � A prova escrita de conhecimentos terá carácter eliminató-
rio, duração de duas horas e trinta minutos e será classificada, tendo
em consideração o maior ou menor grau de correcção e adequação
das respostas dadas às questões que forem colocadas e versará a se-
guinte matéria:

Legislação:

Atribuição das Autarquias Locais e Competências dos Res-
pectivos Órgãos:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e respectivas alte-

rações;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respecti-
vas alterações;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos � áreas temáticas:

Critérios e Sistemas de Restauro � técnicas básicas;
Conservação preventiva das colecções � segurança e con-

servação técnicas;
Métodos de documentação: livro de registo, fichas e mar-

cação de objectos;
Intervenção de restauro em escavações arqueológicas;
Legislação em vigor sobre a prática da conservação e res-

tauro;
Decreto-Lei n.º 55/2001, de 15 de Fevereiro;

Bibliografia:

Spielbauer (J. K.) 1987 � Musées et Muséologies: outils
de preservation active et integrante � pp. 279-286, in
Vines Sofka (ed.), Icofom Studyseries � 12 Actes du
Symposium la Museologie et l�Identité, Helsinki Espoo,
Septembre 1987;

Boletim para o Desenvolvimento da Conservação e Res-
tauro, n.os 8-9, pp. 44, 64 e 71, Dezembro de 1998.

11 � Ambas as provas serão classificadas na escala de 0 a 20 va-
lores e a classificação final dos candidatos, também na mesma esca-
la, resultará da aplicação da seguinte fórmula às classificações obti-
das:

CF =
 PEC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam em acta da reunião do júri, de 18 de
Maio de 2004, a qual será facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

13 � As listas dos candidatos e da classificação final serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � directora do Departamento de Desenvolvimento
Social, Dr.ª Dina Maria Cardoso Ramos Galante.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Assuntos Culturais, Dr.ª Idalina Maria
Cabrita Nunes Nobre, que substituirá a presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais, Dr.ª Anabela Mar-
tins Cabrita.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Relações Públicas, Turismo e Defesa
do Consumidor, Dr.ª Paula Cristina Sousa Bastardinho.

Chefe da Divisão de Educação, Dr.ª Maria Manuela Cris-
tóvão Martins de Lima.

15 � O presente aviso substitui o publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 154, de 2 de Julho de 2004, cujo n.º 5 foi redigi-
do incorrectamente.

16 � Serão consideradas validamente formalizadas as candidatu-
ras apresentadas no prazo previsto para o efeito no aviso referido
no número anterior, sendo admitidos os candidatos que sejam pos-
suidores dos requisitos legalmente exigidos.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

30 de Julho de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000264675

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de técnico superior de 1.ª classe �
educação física.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira de 16 de Julho
de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar da
categoria de técnico superior de 1.ª classe � educação física, do
quadro do pessoal do município de Albufeira, a que corresponde o
vencimento mensal ilíquido de 1427,52 euros, correspondente ao
índice 460 do sistema retributivo da função pública, conforme ane-
xo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � O concurso é válido apenas para a vaga atrás referida.
3 � O conteúdo funcional do lugar a prover será essencialmen-

te funções de investigação, estudo, concepção e adaptação de mé-
todos e processos científico-técnicos, executadas com autonomia e
responsabilidade, requerendo uma especialização e formação básica
de nível de licenciatura, na área de educação física, executadas com
autonomia e responsabilidade tendo em vista informar a decisão su-
perior.

4 � O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
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5 � São condições de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuir os requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

c) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
devidamente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Muni-
cipal ou remetido pelo correio, registado, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-

tegoria de que é titular, natureza do vínculo, lugar a que
concorre e Diário da República em que se encontre publi-
cado o presente aviso;

d) Tempo de serviço na actual categoria e respectiva classifi-
cação de serviço.

7 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração, do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado de habilitações literárias e curriculum vitae;
c) Documentos comprovativos dos demais requisitos mencio-

nados na alínea a) do n.º 5 do presente aviso, salvo se os
candidatos declararem, nos mesmos, e em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação em que se encon-
tram relativamente a cada um desses requisitos.

8 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Albufeira ficam dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais.

9 � A selecção dos candidatos será feita mediante avaliação cur-
ricular, classificada na escala de 0 a 20 valores e em cujo âmbito
serão considerados os factores referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo que os critérios de
apreciação e ponderação da mesma constam de acta do júri de 27 de
Julho de 2004 a qual será facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

10 � As listas dos candidatos e da classificação final serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

11 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � directora do Departamento de Desenvolvimento
Social, Dr.ª Dina Maria Cardoso Ramos Galante.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Assuntos Sociais, Dr.ª Anabela Mar-
tins Cabrita, que substituirá a presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Educação, Dr.ª Maria Manuela Cris-
tóvão Martins de Lima.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Relações Públicas, Turismo e Defesa
do Consumidor, Dr.ª Paula Cristina Sousa Bastardinho.

Chefe da Divisão de Assuntos Culturais, Dr.ª Idalina Maria
Cabrita Nunes Nobre.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando e escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

2 de Agosto de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000264656

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares da categoria de fiscal municipal princi-
pal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 6 de Julho
de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares da
categoria de fiscal municipal principal, do quadro do pessoal do
município de Albufeira, a que corresponde o vencimento mensal ilí-
quido de 738,59 euros, correspondente ao índice 238 do sistema re-
tributivo da função pública, conforme anexo I I ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e mapa I a que se refere o n.º 1 do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

2 � O concurso é válido apenas para as vagas atrás referidas.
3 � O conteúdo funcional dos lugares a concurso é o constante

do Despacho n.º 20/94, do Secretário de Estado da Administração
Local e Ordenamento do Território, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 110/94, de 12 de Maio.

4 � O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
5 � São condições de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuir os requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

c) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
devidamente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Muni-
cipal ou remetido pelo correio, registado, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-

tegoria de que é titular, natureza do vínculo, lugar a que
concorre e Diário da República em que se encontre publi-
cado o presente aviso;

d) Tempo de serviço na actual categoria e respectiva classifi-
cação de serviço.

7 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração, do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado de habilitações literárias e curriculum vitae;
c) Documentos comprovativos dos demais requisitos mencio-

nados na alínea a) do n.º 5 do presente aviso, salvo se os
candidatos declararem, nos mesmos, e em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação em que se encon-
tram relativamente a cada um desses requisitos.

8 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Albufeira ficam dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais.

9 � A selecção dos candidatos será feita mediante avaliação curri-
cular, classificada na escala de 0 a 20 valores e em cujo âmbito serão
considerados os factores referidos nos n.º 2 e 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo que os critérios de apre-
ciação e ponderação da mesma constam de acta do júri de 26 de Julho
de 2004, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � As listas dos candidatos e da classificação final serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

11 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
Desidério Jorge da Silva.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr. António João
da Piedade Grade, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.
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Técnico profissional coordenador, José Manuel Cardoso
Dias Ferreira Melo.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Contabilidade, Maria Beatriz da Silva.
Chefe da Divisão dos Serviços Centrais, Manuel Emílio

Tendinha Trocado.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando e escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

6 de Agosto de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000264658

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso RRH n.º 12/2004 RRH

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização

Torna-se público que, por meu despacho de 11 de Agosto de 2004,
foi nomeada para um lugar de chefe da Divisão Jurídica e de Fisca-
lização, a que se refere o aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 295, de 23 de Dezembro de 2004, a candidata posicio-
nada no 1.º lugar do já referido concurso: Cláudia Margarida Vasco
da Silva Pereira Carneiro em comissão de serviço por três anos.

Esta nomeação não é por urgente conveniência de serviço, de-
vendo a candidata tomar posse no prazo de 20 dias a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

12 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Dias
Inocêncio. 1000264667

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico profissional principal � área cul-
tural.

Francisco Augusto Caimoto Amaral, presidente da Câmara Munici-
pal de Alcoutim:

Torno público que, por meu despacho de 28 de Julho de 2004,
exarado no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pro-
cedi à nomeação, nos termos dos artigos 6.º e 8.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 16 de Outubro, para o lugar
técnico profissional principal � área cultural, o candidato aprovado
no concurso interno de acesso limitado a que se refere o aviso de
20 de Maio de 2004, classificado em 1.º:

Luís Miguel Canelas Martis.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta de visto
do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjuga-
do com a alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º, ambos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.

4 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco
Augusto Caimoto Amaral. 1000264719

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso DRH n.º 180/2004

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 29 de Julho de 2004, foi determinada a
revogação anulatória dos despachos de abertura dos concursos inter-
nos gerais e demais actos preparatórios já praticados, abertos para

provimento dos cargos de director do Departamento de Assuntos
Jurídicos e Secretariado Geral; director do Departamento de Educa-
ção, Desporto e Juventude; coordenador, com nível da Divisão do
Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações Protocolares; chefe
da Divisão de Assuntos Sociais; chefe da Divisão de Educação; chefe
da Divisão de Desporto; chefe da Divisão de Gestão Administrativa
de Pessoal; chefe da Divisão de Formação; chefe da Divisão de Pro-
moção e Animação Cultural e Chefe de Fiscalização de Obras, por
estar a ser ultimada a alteração da estrutura orgânica, com reflexos
profundos e imediatos nos conteúdos funcionais dos respectivos
cargos dirigentes, bem como o reforço dos princípios de actuação,
competências e grau de exigência, quer ao nível da qualificação e
formação quer das responsabilidades cometidas, que devem pautar o
exercício das funções inerentes aos respectivos cargos, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, que aprovou, para a
administração local, o novo Estatuto de Pessoal Dirigente, regulado
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.

Mais se informa que os interessados foram oportunamente noti-
ficados.

13 de Agosto de 2004. � A Directora do Departamento de Re-
cursos Humanos e Modernização Administrativa (com subdelegação
de assinatura), Madalena Ferreira. 3000152151

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso

Concursos externos de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos de 30 de
Julho de 2004, proferido no exercício da competência conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontram abertos, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente no Diário
da República, os seguintes concursos externos de ingresso para pre-
enchimento de dois lugares do quadro de pessoal do município de
Figueiró dos Vinhos:

Referência A � um lugar de técnico superior de gestão e admi-
nistração pública (estagiário);

Referência B � um lugar de técnico superior de design gráfico
e ilustração (estagiário).

Existentes no quadro de pessoal do município de Figueiró dos
Vinhos, publicado no apêndice n.º 39 ao Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 78, de 2 de Abril de 2001, e com a alteração publicada no
apêndice n.º 160 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de
Outubro de 2003.

2 � Legislação aplicável � os concursos regem-se pela legislação
regulamentar da matéria, designadamente o disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3 � Prazo de validade � os concursos são válidos para as vagas
postas a concurso caducando com o preenchimento das mesmas.

4 � Local de trabalho � área do concelho de Figueiró dos Vi-
nhos, sendo a referência A para o sector do património e a referên-
cia B para o GADEL.

5 � Conteúdo funcional � inerente às respectivas categorias,
constante no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho.

6 � Remuneração e condições de trabalho � o vencimento é o
previsto no escalão 1, índice 321, da Tabela do Regime Geral da
Função Pública, para ambas as referências. Relativamente às regali-
as sociais e condições de trabalho são aplicáveis as normas generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos legais de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � poderão candidatar-se todos os indiví-

duos que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas satisfa-
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çam os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

7.2 � São requisitos especiais de admissão a concurso:

Referência A � licenciatura em Gestão e Administração Pú-
blica;

Referência B � licenciatura em Design Gráfico e Ilustração.

8 � Composição do júri das duas referências � o júri responsá-
vel pela selecção para admissão a estágio dos lugares a concurso será
cumulativamente o júri de estágio:

Presidente � Dr. Pedro Miguel David dos Santos Lopes, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Carlos Alberto David dos Santos Lopes, chefe da
Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Muni-
cipal de Figueiró dos Vinhos.

2.º Dr. Luís Manuel Rafael Silveirinha, técnico superior
de economia da Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Fernando Manuel Valente Pires, técnico superior
de história da Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos.

2.º José Manuel Lucas Prior, técnico superior da área ad-
ministrativa e financeira da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos.

9 � Os métodos de selecção a utilizar são � prova escrita de
conhecimentos, com carácter eliminatório de per si e entrevista
profissional de selecção.

9.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de duas
horas e versará sobre os seguintes temas:

Conhecimentos gerais para as duas referências:

Estatuto Disciplinar e Carta Deontológica � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Resolução do Conselho de
Ministros n.º 18/93, Diário da República, 1.ª série-B,
n.º 64, de 18 de Fevereiro de 1993, artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, Atribuições e Compe-
tências das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro (v. Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro, e Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de
5 de Março), Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, altera-
da pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro;

Conhecimentos específicos � referência A � Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações da Lei
n.º 162/99, de 14 de Setembro;

Conhecimentos específicos � referência B � Adobe Photoshop
e Macromedia Freehand.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.3 � Os resultados obtidos na prova de conhecimentos serão
classificados de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os candi-
datos que nela obtenham classificação inferior a 10 valores, consi-
derando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferio-
res a 9,5 valores.

9.4 � De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e

ponderação da entrevista profissional de selecção e da prova escrita
de conhecimentos, bem como o sistema de classificação final, inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa, constam das actas das reu-
niões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos, podendo ser entregue pessoalmen-
te, durante o período normal de expediente, na Secção de Pessoal,
na Praça do Município, 3260-408 Figueiró dos Vinhos, durante o
prazo de 10 dias úteis sem contar a data de publicação deste aviso,
ou remetido pelo correio, em carta registada, com aviso de recep-
ção, para o citado endereço, considerando-se, neste caso, tempesti-
vamente apresentado se tiver sido expedido até ao termo do prazo
fixado.

11 � Dos requerimentos deverão constar necessariamente, sob
pena de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade com indicação do termo da valida-
de e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e número de telefo-
ne);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação completa do concurso, indicando a referência

e nome do cargo ao qual se candidata, assim como ao nú-
mero, página e data do Diário da República onde se en-
contra publicado o presente aviso de abertura;

d) Declaração, sob compromisso de honra no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas, de que possui os requisitos
gerais de admissão ao concurso a que se refere o n.º 7 do
presente aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo. Os candidatos devem ainda mencionar no requeri-
mento de admissão todos os elementos necessários ao cumprimento
do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

13 � Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos de admissão exigíveis determinam a exclusão
do concurso.

14 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Curriculum vitae elaborado de acordo com o n.º 2 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, datado
e assinado;

b) Fotocópia do documento das habilitações literárias e pro-
fissionais;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

15 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a in-
dicação de elementos ou a apresentação de documentos comprovati-
vos de factos por eles referidos que possam relevar para a aprecia-
ção do seu mérito.

16 � A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
autoridades competentes para eventual procedimento penal.

17 � A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

18 � O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

19 � A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

20 � Menção a que se refere o Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março � em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.
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21 � Regime do estágio:
21.1 � O estágio tem carácter probatório e duração de um ano.
21.2 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato

administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à Administração Pública, e em regime de comissão de serviço extra-
ordinária nos restantes casos.

21.3 � O estagiário aprovado com classificação igual ou superior
a Bom (14 valores) será provido a título definitivo no lugar vago de
técnico superior de gestão e administração pública (no caso da refe-
rência A) e no lugar vago de técnico superior de design gráfico e
ilustração (no caso da referência B). O contrato administrativo de
provimento do estagiário aprovado rio estágio para o qual exista
vaga considera-se automaticamente prorrogado até à data de aceita-
ção da nomeação.

21.4 � A não admissão do estagiário não aprovado implica o
regresso ao lugar de origem (para indivíduos vinculados) ou a ime-
diata rescisão do contrato, sem direito a qualquer indemnização (para
não vinculados).

21.5 � A avaliação e classificação final do estagiário será feita
de harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, tendo em conta os seguintes princípios:

21.5.1 � A avaliação e classificação final competem ao júri de
estágio.

21.5.2 � Na avaliação e classificação do estágio serão tidos em
consideração os seguintes factores: o relatório de estágio a apresen-
tar pelo estagiário, a classificação de serviço obtida durante o pe-
ríodo do estágio e, sempre que possível, os resultados da formação
profissional.

21.5.3 � A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-
lores.

21.5.4 � Em matéria de constituição, composição, competência
do júri, homologação e recursos aplicam-se as regras previstas na lei
geral sobre concursos na função pública, com as necessárias adapta-
ções.

16 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Miguel David Santos Lopes. 3000151950

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 366/2004

Por meu despacho datado de 2 de Agosto, foi concedida licença
sem vencimento por um ano ao funcionário Miguel Alberto da Silva
Moniz, encarregado de parque de máquinas e viaturas, com efeitos a
partir de 2 de Agosto de 2004.

5 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Rui Ro-
drigues Olim Marote. 1000264650

Aviso n.º 367/2004

Por meu despacho datado de 18 de Agosto, autorizei a contrata-
ção, em regime de contrato administrativo de provimento, de Jorge
Manuel da Mota Sousa e Freitas, como estagiário da carreira de téc-
nico superior (área de economia, finanças e gestão), na sequência de
aprovação no respectivo concurso externo de ingresso, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 90, de 16 de
Abril de 2004.

O contratado deverá iniciar funções no prazo de 20 dias úteis, a
contar da publicação deste aviso.

19 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Rodrigues Olim Marote. 1000264651

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Licença sem vencimento até 90 dias

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 28 de
Julho de 2004, ao abrigo do disposto no artigo 74.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, foi concedida licença sem vencimento
até 90 dias a Paulo Filipe Loló da Luz, técnico profissional de
2.ª classe, funcionário do quadro desta Câmara Municipal, com iní-
cio em 10 de Agosto de 2004.

4 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000264684

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 107/2004-DRH

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio
de dois técnicos superiores de gestão e administra-
ção de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de 9 de Julho de 2004, foi homo-
logada a acta classificativa dos candidatos aos lugares de técnico
superior de gestão e administração de 2.ª classe � estagiários, e
por seus despachos de 20 de Julho do ano em curso, foram nome-
adas para ocuparem os lugares vagos as candidatas aprovadas no
concurso, às quais foi atribuída a classificação final abaixo menci-
onada:

1) Sofia Margarida Simões Romão � 14,12 valores;
2) Cláudia Margarida Matos dos Santos � 13,85 valores.

As datas acima referidas deverão aceitar os lugares no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

6 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Vítor
Manuel Domingues Lourenço. 1000264677

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com
o meu despacho de 16 de Agosto de 2004, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso, nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para admissão de
um estagiário com vista ao provimento de um lugar de técnico su-
perior de 2.ª classe (área de gestão), do quadro desta Câmara Muni-
cipal.

2 � O concurso é válido apenas para o lugar em causa.
3 � A remuneração correspondente à situação de estagiário é de

996,16 euros, índice 321, sendo-lhe aplicável, no que concerne às
regalias sociais e condições de trabalho, as normas genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

4 � Local de trabalho � área do município de Mafra.
5 � O conteúdo funcional da categoria em causa é o constante

no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.
6 � A este concurso podem concorrer os indivíduos que reúnam

os seguintes requisitos:
6.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 � Especiais � os constantes da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
designadamente a posse da licenciatura em Gestão de Empresas.

7 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador, Joaquim Filipe Abreu dos Santos.
Vogais efectivos:

Directora do Departamento Financeiro e Planeamento,
Ana Isabel de Sousa Martins, que substituirá o presiden-
te do júri nas suas faltas e impedimentos, e o chefe da
Divisão Financeira, Paulo Jorge Varela Alegre Pereira.

Vogais suplentes:

Técnica superior de 2.ª classe (área de gestão), Carla Ma-
ria da Silva Filipe, e a técnica superior de 2.ª classe (área
de economia), Dulce Maria Duarte Lourenço.

8 � A selecção dos candidatos será feita nos seguintes termos:
8.1 � Prova escrita de conhecimentos, com a duração máxima

de duas horas, a qual terá carácter eliminatório e versará sobre os
seguintes temas: Quadro de Competências e Regime Jurídico de Fun-
cionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias; Quadro de
Transferências de Atribuições e Competências para as Autarquias
Locais; Código do Procedimento Administrativo; Regime de Férias,
Faltas e Licenças; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública; Lei das Finanças Locais; Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais; Regime Jurídico de Realização
de Despesas Públicas e da Contratação Pública Relativa à Locação e
Aquisição de Bens Móveis e Serviços.
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Legislação para a prova � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Lei
n.º 159/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, Decreto-
-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, com as alterações ocorridas até à publicação do presen-
te aviso.

8.2 � Avaliação curricular.
8.3 � Entrevista profissional de selecção.
8.4 � A classificação final, expressa na escala de 0 a 20 valores,

resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em
cada um dos métodos de selecção indicados.

9 � Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da entre-
vista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

10 � O júri de estágio é composto pelos mesmos membros do
júri de selecção.

11 � O estágio tem a duração de um ano e obedece ao disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado
com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

12 � A avaliação e classificação final do estágio resultará da média
aritmética da classificação de serviço, do relatório de estágio, bem
como da formação profissional, se a houver, traduzindo-se na escala
de 0 a 20 valores.

13 � Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara
Municipal de Mafra, dentro do prazo estabelecido, requerimento
assinado, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município,
2644-001 Mafra, onde constem os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, número, data e local de emissão do
bilhete de identidade, número de contribuinte fiscal, resi-
dência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, fazendo referência ao Diário

da República em que se encontra publicado este aviso;
d) Indicar, querendo, quaisquer outros elementos que os candi-

datos considerem relevantes para a apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

14 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos de que o candidato reúne os requisitos gerais exigidos, desde que
especifique, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado.

15 � Sob pena de exclusão, deverá obrigatoriamente acompanhar
a candidatura fotocópia do documento comprovativo das habilita-
ções literárias e curriculum vitae detalhado e documentado, assina-
do pelo candidato, do qual deve constar a identificação pessoal,
habilitações literárias, experiência profissional e formação profis-
sional.

Deverá ainda acompanhar a candidatura fotocópia do bilhete de
identidade.

16 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

17 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município de Mafra e enviadas
para publicação no Diário da República, se o número de candidatos
for igual ou superior a 100.

18 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de
Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho, 238/99,
de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

19 � De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de clas-
sificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

20 � Os candidatos com deficiência, devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata do documento comprovativo da deficiência.

21 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-

sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000264665

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Agosto de 2004, decidi, ao abrigo do disposto no n.º 3 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, prorro-
gar o prazo de substituição no cargo de directora do Departamento
Financeiro e Planeamento, em que se encontra nomeada a licencia-
da Ana Isabel de Sousa Martins, até ao provimento do cargo.

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000264664

Aviso

Estudo de loteamento � Mafra
(Processo n.º 14/2004-SAA)

Discussão pública

José Maria Ministro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de
Mafra:

Torna público que, nos termos do n.º 5 artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, conjugado com o artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, se procede à abertura do período de
discussão pública relativo ao processo de loteamento a levar a efei-
to nos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Mafra
sob o n.º 55 848 a fl. 7 v.º do livro B-151 e 30 894 a fl. 155 v.º do
livro B-82 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 2526 e na
matriz cadastral rústica sob o artigo 104, secção N, respectivamen-
te, sito na vila, sede de freguesia e concelho de Mafra, para consti-
tuição de seis lotes. Em cada um dos lotes 1, 2, 3 e 4 é admissível a
construção de uma moradia unifamiliar isolada, com dois pisos aci-
ma da cota de soleira, destinadas a habitação, e um anexo destinado
a garagem, sendo no lote 1, devido ao desnível do terreno, aberta a
possibilidade de construção de uma cave na moradia, destinada tam-
bém a garagem. Os lotes 5 e 6 destinam-se à construção de um edi-
fício multifamiliar com oito fogos em cada, com quatro pisos mais
cave, sendo esta destinada a estacionamentos.

Para o efeito o referido projecto estará disponível na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Mafra, a partir do 8.º dia a contar da data da
presente publicação e por um período de 15 dias, durante o horário
de atendimento, das 9 às 15 horas.

Quem pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões,
deverá fazê-lo por escrito e endereçá-las à Câmara Municipal de
Mafra, Praça do Município, 2644-001 Mafra, ou entregá-las direc-
tamente na secção acima referida.

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no
Diário da República e na comunicação social.

O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.
1000264674

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 70/DA/2004

Dr. José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal
de Moimenta da Beira:

Torna público que, de harmonia com o seu despacho de hoje, e
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei, definiti-
vamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, para o lugar de técnico profissional coorde-
nador � fiscal municipal, o único candidato presente e aprovado
no concurso em epígrafe, Luís Fernando Batista Pinto dos Santos.

Mais se torna público que o candidato deverá proceder à aceita-
ção do referido lugar, no prazo máximo de 20 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não está
sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas.)

16 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Gomes Correia. 1000264668
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CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do
presidente da Câmara datados de 29 de Junho e de 5 de Julho de 2004,
foram prorrogadas, ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, as nomeações em regime de substituição das chefes
de Divisão, engenheira Maria Filomena Henriques Raposo Marques
Tavares, Dr.ª Célia Maria Gonçalves Soares e Dr.ª Ivone Maria
Bolota Guerra.

Isentos de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, 26 de Agosto.

27 de Julho de 2004. � Por subdelegação de competências (des-
pacho n.º 1/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000263989

Aviso

Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 59.º do Estatuto
Disciplinar aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro,
é avisado João Pedro Almeida Costa, operador de estações elevató-
rias desta Câmara Municipal, com última morada conhecida na Rua
de Vasco Santana, 73, 3.º, direito, na Moita, de que contra ele se
encontra pendente processo disciplinar, a correr seus termos nesta
Câmara Municipal e na sua Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, sendo por esta via citado para apresentar a sua defesa no prazo
de 30 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso, podendo, durante o referido período consultar o processo na
Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal da
Moita, edifício sede do município, Praça da República, Moita, nas
horas normais de expediente.

27 de Julho de 2004. � Por subdelegação de competências (des-
pacho n.º 1/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000263990

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso

Operação de loteamento

Discussão pública

José Emílio Pedreira Moreira, presidente da Câmara Municipal de
Monção:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a dis-
cussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento requerida por Santos & Dias, L.da, com sede
na Rua do Dr. Cónego António José Ribeiro, 4-A, Braga, que incide
sobre um terreno sito no lugar de Padrões, freguesia de Cortes, deste
concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Monção
sob o n.º 00001/090392, inscrito na matriz predial sob os
artigos 683 urbano e 3816 rústico com a área de 12 802 m2. A ope-
ração de loteamento enquadra-se em área abrangida pelo Plano Di-
rector Municipal.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, na Secretaria da Divisão de
Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito e com a identificação completa do seu subscritor em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), chefe da Divisão de Obras da Câmara
Municipal, o subscrevo.

16 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 3000152048

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Aviso

António Maria dos Santos Sousa, presidente da Câmara Municipal
da Murtosa:

Torna público que, por despacho proferido em 5 de Agosto do
corrente ano, foi nomeado definitivamente o candidato a seguir
indicado: Daniel Henriques de Bastos, com a categoria de engenheiro
técnico civil de 2.ª classe, da carreira de engenheiro técnico civil,
do grupo de pessoal técnico, ficando integrado no escalão 1, índi-
ce 295.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da data da presente publi-
cação, para tomar posse do lugar para que foi nomeado. (Não care-
ce de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, António Maria
dos Santos Sousa. 3000151947

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 115/2004

Inquérito administrativo

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

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela Secretaria da
Câmara Municipal do município da Nazaré, a inquérito administra-
tivo relativa a empreitada de arruamentos, largos, etc., arranjos de
largos e calçadas nos núcleos mais antigos das diversas localidades
do concelho, Rua de António Carvalho Laranjo, Nazaré, de que foi
empreiteiro Pinto & Braz, L.da, residente em Barracão, Colmeias,
2410-774 Colmeias, pelo que, durante os 15 dias que decorrem des-
de a data da afixação destes éditos e mais 8, poderão os interessados
apresentar na Secretaria da Câmara Municipal do município da Na-
zaré por escrito e devidamente fundamentadas quaisquer reclama-
ções por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais, ou
indemnizações que se julguem com direito e, bem assim, do preço de
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por
terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do pra-
zo acima estabelecido.

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

E eu, João Pereira dos Santos, chefe de divisão em regime de
substituição da Divisão de Infra-Estruturas e Obras Públicas da Câ-
mara Municipal do município da Nazaré, o subscrevi.

29 de Julho de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000264666

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso

O município de Oliveira de Azeméis torna público, nos termos e
para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac-
ção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e em conformidade com o despacho de 11 de Agosto do
corrente ano, vai proceder-se à discussão pública do pedido de alte-
ração ao lote n.º 5, do loteamento titulado pelo alvará n.º 20/90,
para o prédio, localizado no lugar de Moroiço, freguesia de São Roque,
requerido em nome de Jorge Miguel Silva Moreira, que decorrerá no
prazo de 15 dias contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período da discussão pública, o processo estará dispo-
nível para consulta na Secretaria Administrativa de Obras Particu-
lares e Loteamentos deste município, nos dias úteis, das 9 às 16 ho-
ras.

No decorrer do prazo acima referido as reclamações, sugestões,
observações ou qualquer pedido de esclarecimento deverão ser dirigi-
dos, por escrito, ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 1000264678
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

De acordo com o despacho do presidente da Câmara Municipal de
15 de Julho de 2004 e para efeitos do cumprimento do estipulado
no n.º 2 do artigo 27.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se
público que se encontrará em fase de discussão pública a alteração
ao alvará de loteamento n.º 2/96, sito em Riango/Recta da Salinha,
freguesia de Santa Ovaia, em nome de Agostinho Freire Lobo Vaz
Patto e a pedido de Augusto Manuel Fernandes Amado, que ocorre-
rá a partir da data de publicação no Diário da República e pelo
prazo de 15 dias.

O projecto de alteração, bem como a informação técnica que recaiu
sobre o mesmo, encontram-se ao dispor de qualquer interessado, para
consulta, na Secção de Obras Particulares desta Câmara Municipal,
nos dias úteis, entre as 9 e as 16 horas.

E para que se não alegue desconhecimento, se publica este aviso
nos locais públicos de estilo, bem como no jornal A Comarca de
Arganil.

10 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Mário Amé-
rico Franco Alves. 3000151945

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do vereador dos
Recursos Humanos de 20 de Julho de 2004, e ao abrigo da delegação
de competências expressa na ordem de serviço n.º 22/2002 e em
cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º e ar-
tigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação
deste aviso no Diário da República, para provimento dos seguintes
lugares:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior:
1.1.1 � Arquitecto assessor principal � uma vaga.
1.1.2 � Técnico superior de serviço social assessor principal �

uma vaga.
1.1.3 � Técnico superior de serviço educativo assessor � duas

vagas.
1.1.4 � Engenheiro civil assessor � nove vagas.
1.1.5 � Bibliotecário principal � uma vaga.
1.1.6 � Técnico superior de consultor jurídico principal � uma

vaga.
1.1.7 � Técnico superior de serviço educativo principal � uma

vaga.
1.1.8 � Técnico superior de biotecnologia de 1.ª classe � uma

vaga.
1.2 � Grupo de pessoal técnico:
1.2.1 � Técnico de contabilidade e administração principal � uma

vaga.
1.3 � Grupo de pessoal técnico-profissional:
1.3.1 � Topógrafo especialista principal � uma vaga.
1.3.2 � Técnico principal de topografia especialista � uma vaga.
1.3.3 � Técnico principal de recepção e atendimento especialis-

ta � uma vaga.
1.3.4 � Técnico principal de museografia especialista � uma

vaga.
1.3.5 � Técnico principal de topografia principal � duas vagas.
1.3.6 � Topógrafo de 1.ª classe � duas vagas.
2 � Natureza dos concursos � internos de acesso geral.
3 � Validade dos concursos � caducam com o preenchimento

das vagas postas a concurso.
4 � Local de trabalho � área do município do Porto.
5 � Requisitos especiais � podem candidatar-se todos os funcio-

nários, independentemente do serviço ou organismo a que perten-
çam, da respectiva carreira, que satisfaçam os requisitos constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado
com os requisitos específicos de acesso até ao termo do prazo fixa-
do para a apresentação das candidaturas, sendo de:

5.1 � Arquitecto assessor principal, técnico superior de serviço
social assessor principal, técnico superior de serviço educativo as-
sessor, topógrafo especialista principal, técnico principal de topo-
grafia especialista, técnico principal de recepção e atendimento es-
pecialista, técnico principal de museografia especialista � posse na
categoria imediatamente inferior de, pelo menos, três anos de servi-
ço classificados de Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.

5.2 � Engenheiro civil assessor � posse na categoria imediata-
mente inferior de, pelo menos, três anos de serviço classificados de
Muito bom ou cinco anos classificados de Bom, ou, dois anos clas-
sificados de Muito bom ou quatro anos classificados de Bom e título
de mestrado ou doutoramento, desde que o seu conteúdo funcional
seja do interesse da instituição.

5.3 � Bibliotecário principal � posse na categoria imediatamente
inferior, pelo menos, três anos de serviço classificados de Bom ou
dois anos classificados de Bom e título de mestrado ou doutoramento,
desde que o seu conteúdo funcional seja do interesse da instituição.

5.4 � Técnico superior de consultor jurídico principal, técnico
superior de serviço educativo principal, técnico superior de
biotecnologia 1.ª classe, técnico de contabilidade e administração
principal, técnico principal de topografia principal, topógrafo de
1.ª classe � posse na categoria imediatamente inferior de, pelo
menos, três anos de serviço classificados de Bom.

6 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

7 � Fundamentação legal:
7.1 � Arquitecto assessor principal, técnico superior de serviço

social assessor principal � artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7.2 � Técnico superior de serviço educativo assessor � artigo 4.º,
n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7.3 � Engenheiro civil assessor � artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e n.º 3 do mesmo
decreto-lei, aditado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, por força do
artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7.4 � Bibliotecário principal � artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do
Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho; artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aditado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, por força do n.º 1, artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

7.5 � Técnico superior de consultor jurídico principal, técnico
superior de serviço educativo principal, técnico superior de
biotecnologia 1.ª classe � artigo 4.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7.6 � Técnico de contabilidade e administração principal � ar-
tigo 5.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

7.7 � Topógrafo especialista principal, técnico principal de to-
pografia especialista, técnico principal de recepção e atendimento
especialista, técnico principal de museografia especialista � ar-
tigo 6.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

7.8 � Técnico principal de topografia principal, topógrafo de
1.ª classe � artigo 6.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-
xar de acordo com os artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, anexo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

9 � Conteúdo funcional:
9.1 � Arquitecto assessor principal, engenheiro civil assessor �

o constante do Despacho n.º 6871/2002, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril de 2002.

9.2 � Técnico superior de serviço social assessor principal � o
constante do despacho n.º 5651/2004, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 70, de 23 de Março de 2004.

9.3 � Técnico superior de serviço educativo assessor, técnico
superior de serviço educativo principal � concebe, planifica, pre-
para e orienta ou realiza programas, projectos e acções de carácter
lúdico e pedagógico, nomeadamente no âmbito da conservação, va-
lorização e divulgação do património natural ou cultural; organiza
visitas guiadas e demonstrações em parques, jardins, zonas históri-
cas, monumentos ou museus; organiza oficinas de animação, acções
de formação, e pequenos espectáculos ou exposições sobre temas
municipais ou matérias científico-naturais, históricas, sociais ou ar-
tísticas; promove ou realiza estudos ou recolhas de informação so-
bre temas municipais ou elementos do património natural e cultural,
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tendo em vista a elaboração de fichas de trabalho e outra documen-
tação e material de apoio às acções pedagógicas; desenvolve formas
de articulação, colaboração e sensibilização da população para os
museus municipais e para a defesa do património natural e cultural.

9.4 � Bibliotecário principal � o constante do mapa I I do De-
creto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

9.5 � Técnico superior de consultor jurídico principal � o cons-
tante do despacho n.º 10 688/99, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 126, de 31 de Maio de 1999.

9.6 � Técnico superior de biotecnologia de 1.ª classe � progra-
ma e assegura as medidas de controlo de qualidade ao nível do pro-
cessamento industrial de alimentos, higiene e limpeza de áreas in-
dustriais, e distribuição alimentar (embalagem, sistema de frio e
degradação microbiológica dos produtos alimentares). Participa nas
acções de fiscalização e inspecção de estabelecimentos de restaura-
ção e bebidas, e empresas de catering sediadas ou com actividade no
município. Planeia e participa em acções de formação dos respon-
sáveis pelo fabrico e do pessoal afecto aos estabelecimentos refe-
renciados, e dos ocupantes dos mercados municipais, nomeadamente
sobre higiene e acondicionamento de produtos alimentares, e me-
lhoramento dos espaços de venda e exposição dos produtos alimen-
tares.

9.7 � Técnico de contabilidade e administração principal � o
constante do despacho n.º 10 688, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 126, de 31 de Maio de 1999.

9.8 � Topógrafo especialista principal, topógrafo de 1.ª classe �
o constante do Despacho n.º 1/90, da Secretaria de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

9.9 � Técnico principal de topografia especialista, técnico prin-
cipal de topografia principal � atende e presta informações aos
munícipes, sobre assuntos relacionados com topografia, cartografia
e fornecimento de plantas topográficas, plantas de localização e cópias
de projectos, com aplicação e cálculo das respectivas taxas; calcula
distâncias, áreas, volumes, e elabora cadernetas de campo; faz o
registo protocolar da entrada, origem e encaminhamento, destino e
saída dos processos em trânsito; pode fornecer informações diversas
e passar certidões, com base em elementos constantes em projectos
aprovados e arquivados, ou em elementos de trabalhos específicos
do serviço; efectua trabalhos de campo e de gabinete, com vista à
execução de levantamento topográfico, actualização, cobertura to-
pográfica do concelho e respectivas informações.

9.10 � Técnico principal de recepção e atendimento especialis-
ta � o constante do despacho n.º 22 694/2001, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 259, de 8 de Novembro de 2001.

9.11 � Técnico principal de museografia especialista � o cons-
tante do Despacho n.º 20/SEALOT/94, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

10 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas, mediante requerimento, modelo DMRH/95-
-116/2 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar pelo correio, com
aviso de recepção, ou entregue no Gabinete do Munícipe (Praça do
General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto), até às 17 horas
do último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo tipo de requeri-
mento poderá ser obtido na Divisão Municipal de Recrutamento e
Selecção (Rua do Bolhão, 192, 6.º, 4000-111 Porto).

10.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

10.1.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

10.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
10.1.3 � Curriculum vitae a preencher no modelo DMRH/96-

-CV/1 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos) que pode ser
obtido na Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua do
Bolhão, 192, 6.º, 4000-111 Porto).

10.1.4 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público
a que se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função pú-
blica, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na categoria
e carreira.

10.1.5 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

10.2 � Devem ainda ser juntos documentos comprovativos das
declarações prestadas, nomeadamente:

10.2.1 � Fotocópia de documento comprovativo das acções de
formação profissional frequentadas/monitoradas, das datas de reali-
zação, das respectivas durações e classificações.

10.3 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal do Porto
são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual, à excep-
ção do referido no n.º 10.2.1.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

14 � Métodos de selecção:
14.1 � Técnico superior de serviço educativo assessor, engenheiro

civil assessor � o método de selecção consiste na apreciação e dis-
cussão do currículo profissional do candidato, mediante provas pú-
blicas (que não deverá exceder os sessenta minutos), em que serão
avaliados os parâmetros conhecimentos profissionais, capacidades
de resolução de problemas, capacidade de iniciativa e grau de criati-
vidade e formação profissional. O ordenamento final dos candidatos
será expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

CF = DC

14.2 � Arquitecto assessor principal, técnico superior de serviço
social assessor principal, bibliotecário principal, técnico superior de
consultor jurídico principal, técnico superior de serviço educativo
principal, técnico superior de biotecnologia de 1.ª classe, técnico de
contabilidade e administração principal, topógrafo especialista prin-
cipal, técnico principal de topografia especialista, técnico principal
de recepção e atendimento especialista, técnico principal de museo-
grafia especialista, técnico principal de topografia principal, topó-
grafo de 1.ª classe � os métodos de selecção consistem na avalia-
ção curricular e entrevista profissional de selecção. O ordenamento
final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20 valores e re-
sultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC + EPS)/2

Factores a considerar na avaliação curricular � habilitação aca-
démica, experiência profissional e formação profissional. Factores
de apreciação da entrevista profissional de selecção, conhecimentos
profissionais, capacidade de resolução de problemas, capacidade de
iniciativa e grau de criatividade e motivação e interesse pela função.
sendo:

CF = classificação final;
DC = discussão do currículo;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

A fórmula de classificação final, bem como os critérios de apre-
ciação e ponderação utilizados em qualquer dos concursos referidos
no presente aviso, constam da acta n.º 1 do processo de concurso
respectivo, sendo a mesma facultada aos candidatos se solicitada.

15 � Constituição do júri:

Arquitecto assessor principal:

Presidente � Ângelo Alberto Teles da Rocha, director de
departamento.

1.º vogal � António Júlio Cardoso e Moura, chefe de di-
visão.

2.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

1.º vogal suplente � Domingos Eduardo Flores de Oliveira,
arquitecto assessor principal.

2.º vogal suplente � Fernando Manuel de Magalhães Gou-
veia, arquitecto assessor principal.

Técnico superior de serviço social assessor principal:

Presidente � Ângelo Alberto Teles da Rocha, director de
departamento.

1.º vogal � Fernando Geraldo Dias Almeida, director de
departamento.

2.º vogal � Maria Eugénia Borges de Araújo Macedo, téc-
nica superior de serviço social assessor principal.

1.º vogal suplente � Cristina Maria Alves Douteiro, che-
fe de divisão.

2.º vogal suplente � Maria Sofia Huet Bacelar Sá Alves
de Oliveira, chefe de divisão.

Técnico superior de serviço educativo assessor:

Presidente � Raul Manuel Pacheco de Matos Fernandes,
director municipal.
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1.º vogal � Maria João Gagean de Vasconcelos, directora
de departamento.

2.º vogal � Ângelo Alberto Teles da Rocha, director de
departamento.

1.º vogal suplente � Cristina Maria Alves Douteiro, che-
fe de divisão.

2.º vogal suplente � Laura Mónica Bessa Oliveira Luís
Baldaque Lobo, chefe de divisão.

Engenheiro civil assessor:

Presidente � José Eugénio de Barros Duarte, director de
departamento.

1.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

2.º vogal � Manuel Alves Ribeiro, chefe de divisão.
1.º vogal suplente � Maria de Lurdes Coelho Carreira

Amaro, directora de departamento.
2.º vogal suplente � Jorge Heng Ü de Carvalho, director

de departamento.

Bibliotecário principal:

Presidente � Raul Manuel Pacheco de Matos Fernandes,
director municipal.

1.º vogal � Ângelo Alberto Teles da Rocha, director de
departamento.

2.º vogal � Isabel Maria Coelho Santos, directora de de-
partamento.

1.º vogal suplente � Maria João Rodrigues Quadrado Sam-
paio, chefe de divisão.

2.º vogal suplente � Cristina Maria Alves Douteiro, che-
fe de divisão.

Técnico superior de consultor jurídico principal:

Presidente � Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes,
directora de departamento.

1.º vogal � Nuno Manuel do Patrocínio Antunes Lopes,
técnico superior de consultor jurídico assessor principal.

2.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

1.º vogal suplente � Pedro Machado de Castro Monteiro,
chefe de divisão.

2.º vogal suplente � Maria de Fátima Queiroz Monterroso
Cabral, chefe de divisão.

Técnico superior de serviço educativo principal:

Presidente � Maria Helena de Paiva Gil Braga, chefe de
divisão.

1.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

2.º vogal � Maria Isabel Lopes Andrade Silva, técnico
superior de serviço educativo principal.

1.º vogal suplente � Ana Maria Melo de Sousa Pereira
Barata da Rocha, técnica superior de serviço educativo
principal.

2.º vogal suplente � Maria Helena Pimentel das Neves
Barbosa, técnica superior de serviço educativo princi-
pal.

Técnico superior de biotecnologia de 1.ª classe:

Presidente � Delfim Manuel Cruz, director de departamento.
1.º vogal � Vítor Manuel Cepeda Aires, chefe de divisão.
2.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-

são.
1.º vogal suplente � Maria Goreti Ferreira Mota, chefe

de divisão.
2.º vogal suplente � Maria Sofia Huet Bacelar Sá Alves

de Oliveira, chefe de divisão.

Técnico de contabilidade e administração principal:

Presidente � Ana Maria Gomes de Carvalho Teixeira,
directora municipal.

1.º vogal � Maria de Fátima Queiroz Monterroso Cabral,
chefe de divisão.

2.º Vogal � Sónia Regina de Almeida Pinto, técnica supe-
rior de gestão autárquica de 2.ª classe.

1.º vogal suplente � Isabel Margarida Antunes Oliveira,
técnica superior de psicologia de 2.ª classe.

2.º vogal suplente � Maria de Fátima Ferreira, técnica de
contabilidade e administração especialista.

Topógrafo especialista principal:

Presidente � Maria Alexandra Martins P. M. P. Rodri-
gues, chefe de divisão.

1.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia 2.ª classe.

2.º vogal � António Augusto Fonseca, topógrafo especia-
lista principal.

1.º vogal suplente � José Luís Prata e Costa, topógrafo
especialista principal.

2.º vogal suplente � Maria Emília Moreira Antunes Ra-
poso, técnica principal de topografia coordenador.

Técnico principal de topografia especialista:

Presidente � Maria Alexandra Martins P. M. P. Rodri-
gues, chefe de divisão.

1.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia 2.ª classe.

2.º vogal � Maria Emília Moreira Antunes Raposo, téc-
nica principal de topografia coordenador.

1.º vogal suplente � Filipe Nuno da Silva Andrade Figuei-
redo, técnico principal de topografia especialista.

2.º vogal suplente � Luís Manuel Pereira Barrote da Sil-
va, técnico principal de topografia especialista.

Técnico principal de recepção e atendimento especialista:

Presidente � Ângelo Alberto Teles da Rocha, director de
departamento.

1.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

2.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia de 2.ª classe.

1.º vogal suplente � António Joaquim de Jesus Barros,
técnico superior de relações públicas de 2.ª classe

2.º vogal suplente � Paula da Conceição Passão Bandei-
ras, técnica superior de consultor jurídico de 1.ª classe.

Técnico principal de museografia especialista:

Presidente � Maria João Gagean de Vasconcelos, directo-
ra de departamento.

1.º vogal � Cristina Maria Alves Douteiro, chefe de divi-
são.

2.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia de 2.ª classe.

1.º vogal suplente � José Manuel de Almeida Leite, téc-
nico principal de museografia especialista.

2.º vogal suplente � Maria Manuela Correia Monteiro
Freitas, técnica principal de museografia especialista.

Técnico principal de topografia principal:

Presidente � Maria Alexandra Martins P. M. P. Rodri-
gues, chefe de divisão.

1.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia de 2.ª classe.

2.º vogal � Maria Emília Moreira Antunes Raposo, téc-
nica principal de topografia coordenador.

1.º vogal suplente � Filipe Nuno da Silva Andrade Figuei-
redo, técnico principal de topografia especialista.

2.º vogal suplente � Luís Manuel Pereira Barrote da Sil-
va, técnico principal de topografia especialista.

Topógrafo de 1.ª classe:

Presidente � Maria Alexandra Martins P. M. P. Rodri-
gues, chefe de divisão.

1.º vogal � Isabel Margarida Antunes Oliveira, técnica
superior de psicologia de 2.ª classe.

2.º vogal � António Augusto Fonseca, topógrafo especia-
lista principal.

1.º vogal suplente � José Luís Prata e Costa, topógrafo
especialista principal.

2.º vogal suplente � José Manuel Ribeiro Mendes, topó-
grafo especialista.

NB. � O 1.º vogal é substituto do presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

28 de Julho de 2004. � A Directora Municipal de Recursos Hu-
manos, Norberta Lima. 3000150600
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Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 40.º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que a lista de
classificação final, do concurso externo de ingresso para a categoria
de cantoneiro de limpeza (aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 174, de 30 de Julho de 2003) homologada
por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 28 de Abril de
2004, encontra-se afixada na Direcção Municipal de Recursos, Rua
do Bolhão, 192, 4000-111 Porto.

9 de Agosto de 2004. � O Director do Departamento Municipal
de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000150598

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

Aviso

Torna-se público que, por despacho do signatário de 2 de Agosto
de 2004, foi anulado o concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de chefe da Repartição Financeira, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 145, de 26 de
Junho de 2003, e no Jornal Oficial, 2.ª série, n.º 25, de 24 de Junho
de 2003, em virtude do actual quadro de pessoal existente nesta
edilidade não permitir a sua abertura, e só ter sido detectado depois
da publicação.

2 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000264652

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 82/DGRH/SGC/2004

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de artes gráficas de
2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que pelo meu despacho
n.º 279/DGRH/SGC/2004, datado de 9 de Agosto de 2004, nomeei,
para o lugar vago a seguinte candidata:

Maria Eduarda Vieira da Silva Joyce Chalupa de Sousa Correia.

Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José Joa-
quim Caneca Baguinho. 1000264663

Aviso n.º 83/DGRH/SR/2004

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de direito de 2.ª classe, pre-
cedido de estágio, do grupo de pessoal técnico supe-
rior.

1 � Torna-se público que, por despacho da vereadora com com-
petência delegada na área dos Recursos Humanos datado de 10 de
Maio de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de téc-
nico superior de Direito de 2.ª classe, precedido de estágio, do grupo
de pessoal técnico superior, remunerado pelo escalão 1, índice 400,
e pelo escalão 1, índice 310, durante o estágio.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento da vaga posta a concurso e o candidato aprovado efec-
tuará o seu estágio, com a duração de um ano, na DGU.

O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o seguinte:
desenvolve funções de análise e emissão de pareceres relativos a
estudos, projectos, vistorias ou outros pedidos que se inscrevam no
domínio do urbanismo/construção, com autonomia e responsabilida-
de com vista a tomada de decisão superior.

Decorrido o ano de estágio, o candidato admitido dispõe do prazo
máximo de 30 dias para apresentação do respectivo relatório do
estágio.

3 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Maria Guilhermina Campos da Silva, técnica su-
perior de direito principal.

Vogais efectivos:

1.º José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, chefe da
DAGF.

2.º Pedro António da Silva Mendes Tojinha, chefe da
DDET.

Vogais suplentes:

1.º Maria de Fátima de Aires Ramusga, chefe da DGU.
2.º Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço,

técnica superior de organização e gestão de empresas
de 1.ª classe.

4 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satisfa-
çam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Alínea d) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de

Dezembro, aplicável à administração local, através do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;

c) Os indivíduos habilitados com licenciatura em Direito;
d) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

5 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmente
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, para a Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 San-
tiago do Cacém, do qual constarão, obrigatoriamente, os seguintes
elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência completa);

b) Habilitações académicas;
c) Lugar a que se candidata.

5.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento, comprovativo das habilitações académicas;
c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir

como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;
d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais

de admissão, previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae, detalhado.

5.2 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea d) do n.º 5.1, desde que os candidatos declarem no requeri-
mento, sob compromisso de honra, da situação em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos.

5.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

6 � Para a selecção dos candidatos recorrer-se-á aos seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos será teórica escrita com a du-
ração de duas horas, classificada de acordo com uma escala de 0 a
20 valores e os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,5 valores serão excluídos.

O programa da prova escrita de conhecimentos é o seguinte:

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

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro;

Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Freguesias, e Respectivas Competências, aprovado pela
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-
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zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Regime Jurídico de Emprego, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local, através do De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, Lei
n.º 6/92, de 29 de Abril, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Regulamento dos Serviços Municipais, publicado no apêndice,
n.º 121 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 185, do dia 12 de
Agosto;

Medidas de Modernização Administrativa, aprovadas pelo De-
creto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 28, 29 e 30/2000, de 13 de
Março;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pe-
los seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho;

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, esta-
belecido pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezem-
bro;

Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Estabe-
lecimentos de Restauração ou de Bebidas, regulado pelo De-
creto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 139/99, de 24 de Abril, 222/2000, de 9 de Setembro,
9/2002, de 24 de Janeiro, e 57/2002, de 11 de Março;

POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fe-
vereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99,
de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de De-
zembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril;

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e da Con-
tratação Pública Relativa à Locação e Aquisição de Bens e
Serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

6.2 � Avaliação curricular � consiste na apreciação, pelo júri
do concurso, do curriculum vitae de cada candidato.

6.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

6.4 � Os critérios de avaliação e classificação, quer da avaliação
curricular quer da entrevista profissional de selecção, constam da
1.ª acta do júri, que será facultada aos candidatos, desde que solicitada.

6.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da média aritmética dos métodos de
selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

7 � Regime do estágio � o estágio deverá ter a duração de um
ano, com carácter probatório e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

A avaliação final do estágio deverá ser da competência do júri do
concurso e ponderará os seguintes factores:

a) Relatório do estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio,

atribuída nos termos das disposições legais sobre esta maté-
ria;

c) Resultados da formação profissional, caso seja determinada
a sua frequência pelo júri do estágio.

7.1 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0 a
20 valores, será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CFE =
 2 RE + 3 CS

5
ou

CFE =
 2 RE + 3 CS + FP

6
em que:

CFE = classificação final do estágio:
CS = classificação de serviço;
FP = formação profissional.

O júri do concurso deverá converter a classificação de serviço
atribuída numa escala de 0 a 20 valores.

8 � O local de trabalho situa-se na Divisão de Gestão Urbanística.
9 � As listas relativas a este concurso serão afixadas, se o nú-

mero de candidatos for inferior a 100, no edifício dos Paços do
Município de Santiago do Cacém.

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública enquanto entida-
de empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

11 � Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos portadores de de-
ficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % têm
preferência em igualdade de classificação, devendo os candidatos
declarar, no requerimento de admissão ao concurso, o grau de inca-
pacidade e tipo de deficiência.

12 � O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguintes
diplomas legais � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

9 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José Joa-
quim Caneca Baguinho. 1000264661

Aviso n.º 84/DGRH/SGC/2004

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho n.º 262/
DGRH/SGC/2004, do presidente da Câmara Municipal, datado de
30 de Julho de 2004, foi nomeado em regime de comissão de servi-
ço, o especialista de informática de grau 1, nível 2, Luís Miguel
Gorgulho Guerreiro, pelo período de dois anos, consultor de infor-
mática do Sector de Informática e Telecomunicações, ao abrigo da
alínea b) do n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de
Março.

A presente nomeação foi feita por urgente conveniência de ser-
viço e produz efeitos a partir da data do despacho.

9 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José Joa-
quim Caneca Baguinho. 1000264662

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso

Pedido de licenciamento de operação de loteamento

Discussão pública
(artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro)

Torna-se público que decorrerá a discussão pública sobre o pedido
de licenciamento de operação de loteamento requerido através do
processo n.º 331/203 por Maria Manuela Silva Reis e outros para o
lugar da Aldeia Nova, na freguesia de Sequeirô, pelo período de 15 dias
a qual se iniciará 8 dias após a data da publicação no Diário da
República.

O projecto de loteamento acompanhado da informação técnica
elaborada pelos serviços municipais bem como dos pareceres, auto-
rizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontram-se disponí-
vel para consulta na Repartição de Obras Particulares, desta Câmara
Municipal, nas horas normais de expediente.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observa-
ções ou sugestões, por escrito, na repartição acima referida.

1 de Julho de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Luís Gonzaga
da Silva Freitas Rodrigues. 1000260679

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso n.º 27/2004

Alvará de loteamento n.º 6/2004

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 2 do mês em curso, o
alvará de loteamento n.º 6/2004, em nome de MAXIRENT � Fun-
do de Investimento Imobiliário Fechado, com sede na Avenida de
Mário Moutinho, lote 1732, rés-do-chão-C, freguesia de São Fran-
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cisco Xavier, concelho de Lisboa, pessoa colectiva n.º 700040013,
através do qual é licenciado o loteamento e as respectivas obras de
urbanização do prédio sito em Maçã, no lugar denominado «A Vár-
zea», freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, descri-
to na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 03151 da
freguesia do Castelo, e inscrito na matriz da mesma freguesia sob o
artigo 17, secção F-1.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal:

Área total do prédio � 36 000 m2;
Área total de construção � 17 199 m2;
Número de lotes � 28, com as áreas de 224 m2 a 6926,85 m2;
Número de pisos máximo � 3 mais cave;
Número de fogos total � 154 fogos;
Área de cedência para o domínio público municipal de

13 167,45 m2.

Finalidade � arruamentos, estacionamentos, passeios e espaços
verdes de utilização colectiva, de acordo com a planta arquivada nos
serviços da Câmara Municipal.

Área de cedência para o domínio privado municipal de
8931,50 m2 destinada a equipamento de utilização colectiva, corres-
pondendo ao lote 27 com a área de 2859,30 m2 e ao lote 28 com a
área de 6072,20 m2.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de
24 meses.

2 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 1000264660

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário)
área animação sócio-cultural.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal datado de 16 de Julho de 2004, e nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto o
concurso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

2 � O presente aviso rege-se pelo disposto do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

3 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso
caducando com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é na área do município de Terras de
Bouro.

5 � As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes e
aplicáveis aos funcionários públicos da administração local e a re-
muneração é a constante do anexo I I a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actual-
mente escalão 1, índice 321 � 996,16 euros.

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do
mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requisitos de admissão � ao referido concurso poderão con-
correr indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresenta-
ção das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � os requisitos gerais de admissão ao
concurso são os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, abaixo discriminados:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

7.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Educação.

8 � Será dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do
presente aviso, desde que os candidatos declarem, sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada uma delas.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimen-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
cuja norma pode ser solicitada na Secção de Pessoal e entregue pesso-
almente na mesma, dentro do horário normal de funcionamento desta
autarquia ou enviado pelo correio em carta registada dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Moimenta, 4840-
-100 Terras de Bouro, devendo dele constar obrigatoriamente:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, esta-
do civil, data e serviço emissor do bilhete de identidade e
número de contribuinte);

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como
número e data do Diário da República.

9.1 � Os candidatos podem ainda mencionar eventuais circuns-
tâncias, devidamente comprovadas, que considerem ser relevantes
para apreciação do seu mérito ou constituírem motivo de preferên-
cia legal.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão de:

a) Fotocópia legível das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente comprovado, datado e assi-

nado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

9.3 � A não apresentação da documentação exigida nos números
anteriores implica a exclusão e as falsas declarações prestadas pelos
candidatos serão punidas nos termos da lei penal.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:
10.1 � Avaliação curricular, que visa avaliar, as aptidões profis-

sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo, através da ponderação dos
seguintes factores e com a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores.

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) EP = experiência profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações ade-
quadas, com a avaliação da sua natureza e duração.

10.2 � Prova escrita de conhecimentos, eliminatória, pontuada
de 0 a 20 valores, com consulta, terá a duração de sessenta minutos
e versará sobre os seguintes temas:

Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);
Férias Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de

Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio);

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro).

10.3 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, definindo os seguintes parâ-
metros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluências verbais.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.
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A entrevista profissional de selecção será calculada através da
seguinte fórmula:

EPS =
 a) + b) + c) + d)

4

11 � A classificação final será obtida através da média aritméti-
ca e será expressa numa escala de 0 a 20 valores.

CF =
 AC + PEC + EPS

3
em que:

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

12 � O sistema de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas, consta de acta de reunião do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos, sempre que, nos termos da alínea g)
do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
seja solicitada.

13 � Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores.

14 � O dia, hora e local das provas serão marcados oportuna-
mente e os candidatos avisados através de carta registada com aviso
de recepção.

15 � A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitadas nos termos
dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

16 � O regime de estágio obedecerá ao disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e terá a duração de um ano,
com carácter probatório. A avaliação e classificação final de estágio
é da competência do júri do presente concurso.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Adelino da Silva Cunha, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Jerónimo de Oliveira Correia, chefe de divi-
são, e Dr. Manuel Gonçalves Pereira, chefe do Gabinete
de Apoio ao Presidente da Câmara.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Clara Fernandes Afonso, assessora, e engenheiro
Alfredo Manuel Pereira Carvalho, chefe de divisão.

O presidente do júri do concurso será substituído nas suas faltas e
impedimentos pelo primeiro vogal efectivo.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

19 de Junho de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000152051

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

Aviso

Nomeação em regime de comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho de 24 de Maio de 2004, no
uso das competências que me são conferidas, pelos artigos 68.º, n.º 2,
alínea a), e 72.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugadas
com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, foi nomeado, para o do cargo de chefe de
divisão da Divisão Administrativa e Operacional da Câmara Munici-
pal de Vila Franca do Campo, o técnico superior de 1.ª classe, Dr.
Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel.

A nomeação foi feita em urgente conveniência de serviço, com
início no dia 1 de Junho de 2004.

2 de Junho de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui de Carvalho
e Melo. 1000264653

Aviso

Torna-se público que, por despacho de 5 de Agosto de 2004,
no uso das competências que me são conferidas, pelos artigos 68.º,
n.º 2, alínea a), e 72.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi
nomeado, para o lugar de técnico superior de 2.ª classe de
biogeologia o candidato classificado por concurso, João Manuel
Sousa Medeiros.

O candidato deverá tomar posse, do referido lugar, nos 20 dias
seguintes ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

5 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui de Carva-
lho e Melo. 1000264654

JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRA DE AVES

Aviso

Em tempo, se torna público que, por deliberação tomada em reu-
nião realizada no dia 9 de Maio de 2004, esta Junta de Freguesia,
tendo em atenção o expresso na alínea b) do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, converteu em definitiva a re-
classificação profissional de que foi objecto a funcionária Maria da
Conceição Nóbrega Silva Chaves de Almeida, na carreira de assis-
tente administrativa.

16 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta, José Luís de
Mendonça Vaz. 1000264676

JUNTA DE FREGUESIA DE PARANHOS

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para um lugar de
técnico superior de 2.º classe (estagiário) da carreira
técnico superior de sociologia.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do executivo da Junta de Freguesia de Paranhos datada de 18 de Março
de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso externo geral de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) da carreira técnico su-
perior de sociologia, na área de sociologia do quadro de pessoal da
Junta de Freguesia de Paranhos.

2 � Legislações aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

3 � Prazo de validade � o concurso destina-se ao preenchimen-
to desta vaga e caduca com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � as funções descritas no Despacho
n.º 5217/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de
Março de 2000.

5 � Área funcional � elaboração de pareceres, estudos e presta-
ção de apoio técnico e de consultadoria no âmbito das suas especiali-
zações.

6 � Local de trabalho � área da freguesia de Paranhos.
7 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao esca-

lão 1, índice 321, actualmente 996,16 euros, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Condições de trabalho e demais regalias � as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

9 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes no ar-
tigo 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 mais de 18 anos de idade;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório; não estar inibido do exercício de fun-
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ções públicas ou interdito para o exercício das funções a
que se candidata;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

10 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se ao concurso
os indivíduos habilitados com licenciatura na área para a qual o con-
curso é aberto, preferindo os que estiverem habilitados com licencia-
tura em Sociologia.

11 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-
ante requerimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de
Paranhos, o qual, bem como a documentação que o deve acompa-
nhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Junta de Freguesia, ou
remetido pelo correio, mediante carta registada com aviso de recep-
ção, expedido até ao prazo fixado para o seguinte endereço: Rua de
Álvaro Castelões, 811, 4200-047 Porto, devendo do requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.

11.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Fotocópia de documento autêntico ou autenticado das ha-
bilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), e) e f) do n.º 9 do presente
aviso;

d) Curriculum vitae detalhado.

11.2 � A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada, desde que o can-
didato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

12 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � pode-
rão ainda concorrer ao presente concurso 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. Sendo o presente
concurso para apenas um lugar, o candidato com deficiência terá
preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, conforme consta no n.º 3 do ar-
tigo 3.º do citado diploma legal.

12.1 � 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 inca-
pacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação ime-
diata de documento comprovativo. Deverão ainda os mesmos can-
didatos mencionar no requerimento todos os elementos necessários
ao processo de selecção, nomeadamente as suas capacidades de co-
municação/expressão.

12.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei, implicando, desde logo, a eliminação do
concurso.

13 � Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos, assumirá a forma escrita, com
duração máxima de uma hora e trinta minutos, tem carácter elimi-
natório e visa avaliar os conhecimentos gerais e específicos dos
candidatos, exigíveis e adequados ao exercício da função, tendo por
base as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa;

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

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

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

Horário de Trabalho na Administração Pública (Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Declaração de Rectificação DRIS-A n.º 13-E/98, 2.º su-
plemento, de 31 de Agosto);

Atribuições e Competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos das Freguesias (Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública (Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, com as alterações efectuadas pelos Decretos-Leis n.os 137/
92, de 16 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/
98, de 30 de Dezembro);

Acreditação das Autarquias como Entidades Formadoras (De-
creto-Lei n.º 405/91, de 16 de Outubro, e Decreto Regula-
mentar n.º 15/96, de 23 de Novembro);

Programa de Emprego e Protecção Social (Decreto-Lei n.º 84/
2003, de 24 de Abril);

Actividades ocupacionais (Portaria n.º 192/96, de 30 de Maio);
Programa inserção/emprego (Portaria n.º 1109/99, de 27 de

Dezembro);
Programa ser Criança (Despacho n.º 26/MSSS/95, de 30 de

Novembro, Despacho n.º 5/2000, de 17 de Janeiro, e Despa-
cho n.º 8874/2002, de 30 de Abril).

13.2 � A avaliação curricular, visa avaliar as aptidões dos candi-
datos tendo em conta os seguintes factores:

Habilitações académicas de base;
Formação profissional;
Experiência profissional.

14 � A falta à entrevista profissional de selecção, por qualquer
dos candidatos, implicará a sua exclusão.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constarão da acta da reunião do
júri do concurso.

16 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � António Ferreira Neto Taveira, secretário da
Junta de Freguesia de Paranhos.

1.º vogal efectivo � Sónia Cristina Silva Almeida, técnica su-
perior de psicologia.

2.º vogal efectivo � Belquisse Clara Pinheiro Nogueira Suzano,
vogal da Junta de Freguesia de Paranhos.

1.º vogal suplente � Paula Cristina Silva Rocha, técnica supe-
rior de serviço social.

2.º vogal suplente � Rosa Araújo da Silva, técnica superior de
administração.

17 � Regime de estágio:
17.1 � O júri de estágio terá a mesma composição do júri do

concurso, caso não venha a ser decidida a revisão da sua composi-
ção.

17.2 � O estágio com a duração de um ano, tem carácter proba-
tório e obedecerá às regras constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

17.3 � Findo o período de estágio, o estagiário será avaliado pelo
júri e se nessa avaliação, obtiver classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido, a título definitivo, em técnico superior
de 2.ª classe, da carreira de técnico superior de sociologia.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional providenciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

22 de Abril de 2004. � O Presidente da Junta, Luís Miguel Sea-
bra de Freitas. 1000264639
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 2 de
Agosto de 2004, deliberou nomear, provisoriamente, pelo período
de um ano, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, e dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, para o lugar de condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais, do grupo de pessoal auxiliar,
escalão 1, índice 155, os candidatos classificados em 13.º, 14.º e 15.º
lugar no concurso externo de ingresso para provimento de cinco
lugares de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, do grupo
de pessoal auxiliar, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 125, de 30 de Maio de 2003, David Alexandre
Amaral, Adérito Pereira Moreira e Nuno Miguel Ribeiro Coelho
Rosado.

11 de Agosto de 2004. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís Patrício. 3000152178

Aviso

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 2 de
Agosto de 2004, deliberou nomear definitivamente, nos termos do
artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e dos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro, para o lugar de técnico profissional de laboratório espe-
cialista, do grupo de pessoal técnico-profissional, escalão 1, índi-
ce 264, a única candidata classificada no concurso interno de acesso
limitado para provimento de um lugar de técnico profissional de
laboratório especialista, do grupo de pessoal técnico-profissional,
aberto por aviso datado de 23 de Março de 2004 e afixado em 26 de
Março de 2004, Ana Maria Mendes Henriques.

11 de Agosto de 2004. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís Patrício. 3000152179

Aviso

Faz-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção, na reunião de 5 de Julho de 2004, e despachos do presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, de 16 de Julho de 2004, foi au-
torizada a transferência da Câmara Municipal de Odivelas, para o
quadro de pessoal destes SMAS, da técnica superior de 1.ª classe,
Patrícia Isabel dos Santos Duarte, para a mesma categoria, esca-
lão 1, índice 460, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir do dia 1 de Agosto de
2004.

17 de Agosto de 2004. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís do Paço Simões. 3000152172

Aviso

Faz-se público que, por deliberação do conselho de administração,
na reunião de 19 de Julho de 2004, e despacho do presidente da Junta
de Freguesia da Falagueira, foi autorizada a transferência da Junta de
Freguesia da Falagueira, para o quadro de pessoal destes SMAS, da
assistente administrativo principal, Catarina Eufémia Veríssimo
Trigo, para a mesma categoria, escalão 1, índice 222, nos termos

do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
efeitos a partir do dia 1 de Setembro de 2004.

17 de Agosto de 2004. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís do Paço Simões. 3000152176

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso de rectificação

Concurso interno de ingresso para provimento
de três lugares da categoria de tesoureiro

Por ter sido redigido incorrectamente rectifica-se o aviso de aber-
tura do concurso identificado com o título em epígrafe publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 185, de 7 de Agosto de 2004.

1 � Assim, no que respeita ao respectivo título, onde se lê «Con-
curso interno de ingresso para provimento de três lugares da catego-
ria de tesoureiro» deve ler-se «Concurso interno de ingresso para
provimento de três lugares da carreira de tesoureiro».

2 � O n.º 1 do referido aviso passa a seguinte redacção:

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despa-
cho do vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de
23 de Junho de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso interno de ingresso para provimento
de três lugares da carreira de tesoureiro do quadro de pessoal do
pessoal do município de Albufeira, provimento que, tendo em
consideração o disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, terá lugar nas categorias de
tesoureiro, tesoureiro principal ou tesoureiro especialista, con-
soante a categoria do candidato a nomear, categorias a que
corresponde o vencimento de 688,93 euros, índice 222,
834,79 euros, índice 269 e 1045,81 euros, índice 337, respec-
tivamente, conforme anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, e mapa I a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º
do Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

3 � É aditado ao referido aviso o n.º 12-A com a seguinte redacção:

12-A � Serão nomeados os candidatos classificados nos três pri-
meiros lugares, independentemente da categoria em que venham a
ser providos, nos termos referidos no n.º 1 do presente aviso.

4 � O prazo previsto no n.º 1 do referido aviso é contado a partir
da data da publicação da presente rectificação no Diário da Repú-
blica, sem prejuízo da aceitação das candidaturas apresentadas dentro
do referido prazo, que reúnam os requisitos legais para esse efeito.

9 de Agosto de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
de 11 de Janeiro de 2002, o Vice-Presidente, José Carlos Martins
Rolo. 1000264669

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 172, de
23 de Julho de 2004, a p. 16 467, foi publicado com inexactidão um
aviso da Câmara Municipal de Coruche sob o registo n.º 1000261602.

Assim, após o primeiro parágrafo, deve ser inserido o seguinte:

Nome

Maria Fernanda Ramos
Ferreira Carvalho.

Cantoneiro de limpeza/
cantoneiro de limpeza.

155 1 Assistente administrativo/
assistente administrativo.

199 1

EscalãoÍndiceEscalãoÍndiceCategoria/carreira actual Categoria/carreira
após reclassificação

Descrito no Despacho do SEA-
LOT n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

Conteúdo funcional

3000152211

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 191, de 14 de Agosto de 2004, a p. 18 229, foi publicado com inexactidão um aviso
da Câmara Municipal de Sernancelhe. Assim, a fórmula do n.º 7.1 deve ser a seguinte:

CF = (PETCG * 80%) + (AC * 10%) + (EPS * 10%)
3000152213
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

AMMAIA � CLUBE DE GOLFE DE MARVÃO, S. A.

Sede: Quinta do Prado, São Salvador de Aramenha,
7330 Marvão

Escritório: Praça de D. Pedro V, 19, rés-do-chão,
7320 Castelo de Vide

Capital social: € 3 493 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Marvão sob o
n.º 5.

Pessoa colectiva n.º 503524948.

CONVOCATÓRIA

É convocada, nos termos legais e estatutários, a assembleia geral
da sociedade AMMAIA � Clube de Golfe de Marvão, S. A., matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Marvão com o n.º 5,
pessoa colectiva n.º 503524948, com o capital social de € 3 493 000,
para se reunir na sede social no dia 24 de Setembro de 2004, pelas 15
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

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) Ponto de situação da execução do acordo celebrado com a

sociedade SolÉvora � Sociedade Hoteleira, S. A.;
5) Análise de alguns documentos e informação apresentados pelo

conselho de administração referentes à situação financeira

da sociedade e à evolução do projecto de exploração do cam-
po de golfe e do projecto imobiliário e deliberação sobre
eventuais medidas a tomar.

13 de Agosto de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, PAPELACO � Sociedade de Representações de Papel e Má-
quinas de Escritório, S. A., representada por Idalina da Ascensão
Ciríaco Carrilho Reigones Abade. 3000152402

BEVIDE � TURISMO IBÉRICO DE CASTELO DE VIDE, S. A.
Sede: Praça de D. Pedro V, 19, 2.º,

7320 Castelo de Vide

Capital social: € 1 996 000

CONVOCATÓRIA

É convocada, nos termos legais e estatutários, a assembleia geral
da sociedade BEVIDE � Turismo Ibérico de Castelo de Vide, S. A.,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide
com o n.º 103, pessoa colectiva n.º 502632569, com o capital social
de € 1 996 000, para se reunir na sede social no dia 24 de Setembro
de 2004, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

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) Análise de alguns documentos e informação apresentados pelo

conselho de administração referentes à situação financeira
da sociedade e deliberação sobre eventuais medidas a tomar.

13 de Agosto de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa. 3000152400

BALANCETES

COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO URBIFUNDO, S. A.
Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247, 5.º, Edifício São José, 2750-326 Cascais

Capital social: € 475 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 8682.
Número de identificação de pessoa colectiva 502135794.

Balanço em 30 de Junho de 2004
(Em euros)

Ano Ano

Código anterior
das contas Activo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

10+11+130  1 � Caixa e disponibilidades em ban-
  cos centrais ........................................ 867,61 867,61 433,79

12+13-130  2 � Disponibilidades à vista sobre ins-
  tituições de crédito ............................. 10 288,90 10 288,90 8 567,21

20+21+280+281+2880+  3 � Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891�29 000�      de crédito ........................................... 340 000 340 000 520 000

�29 001�29 010�29 011�
�2951

16+22+23+282+283+287+  4 � Créditos sobre clientes ...................
+2882+2883+2887+2892+

+2893+2897�29 002�
29 003�29 012�29 013�

�29 017�2952
240+241+245+255+2480+  5 � Obrigações e outros títulos de ren-

+250+251+2580+26+2840+  dimento fixo ........................................
+2884+2894�290 140�

�2920�2921�2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2600+2601+ rendimento fixo � De emis-
+2610+2840+2884+2894� sores públicos ............................

�290 140(1)�29 200�29 210�
�2925�2953
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2402+2411+2412+245+255+ b) Obrigações e outros títulos de
+2480+2502+2511+2512+ rendimento fixo � De outros
+2580+2602+2611+2612+ emissores ....................................

+2840+2884+2894�
�290 140( 2)�29 209�29 219�

�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias)

243+244+245+255+2481� 6 � Acções e outros títulos de rendi-
�24 810+2490-2491+253+   mento variável ...................................
+254+2581�25 810+2841�
�290 141�291�2923�2924�

�2925�2953+5624(dev.)
400�490 7 � Participações .................................
401�491 8 � Partes do capital em empresas co-

  ligadas ................................................
41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ............. 76 924,11 74 728,80 2 195,31 4 997,61

42+461+462+463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................ 373 192,22 316 401,34 56 790,88 97 667,93
+4691�482

420+4280+461�4820�48 280 (Dos quais: Imóveis) .......................

27 003 11 � Capital subscrito não realizado
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias .......................................
14+15+19+27�27 003� 13 � Outros activos ............................... 3 942,47 3 942,47 10 576,56

29 007�2959�299+402+
409�499

51+55+56(dev.) (3)+58(dev.) 15 � Contas de regularização ................ 20 357,60 20 357,60 13 924,70
+59(4)

69(dev.) 16 � Prejuízos do exercício ................... 121 187,01 121 187,01���������� ��������� ���������� ����������
                  Total do activo ............... 946 759,92 391 130,14 555 629,78 656 167,80

(Em euros)

Código Passivo 2004 Ano anterior
das contas

30+31+35(6) 1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................

30 020+30 120+30 220+ a) À vista ...........................................................................................
+31 020+31 220+31 320+

+31 920
1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................

32+33+35(6) 2 � Débitos para com clientes ...................................................................

3213+3223 a) Depósitos de poupança ..................................................................
32-3213-3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................

3200+3210+3220+3230 ba) À vista .................................................................................
b)�ba) bb) A prazo ................................................................................

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................................

341 a) Obrigações em circulação ..............................................................
340+342+349 b) Outros ............................................................................................

36+39 4 � Outros passivos .................................................................................... 51 491,07 68 506,03
52+54+56(cred.)+ 5 � Contas de regularização ....................................................................... 22 721,43 35 414,18
+58(cred.)+59(5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos .........................................................

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................
610+611+613 b) Outras provisões ............................................................................

619 6A � Fundo para riscos bancários gerais ....................................................
60 8 � Passivos subordinados ..........................................................................
62 9 � Capital social ....................................................................................... 475 000 475 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................
630+631+635+639 11 � Reservas ............................................................................................... 76 405,55 76 405,55

633 12 � Reservas de reavaliação .......................................................................
66 13 � Resultados transitados ..........................................................................

69(cred.) 16 � Lucro do exercício .. ........................................................................... � 69 988,27 842,04
����������� �����������

                              Total do passivo ............................................................. 555 629,78 656 167,80

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000149365

(Em euros)

Ano Ano

Código anterior
das contas Activo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido
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PME INVESTIMENTOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Avenida de Berna, 24, 7.º, direito, 1050-041 Lisboa

Capital social: € 27 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1055.
Contribuinte n.º 502218835.

Balanço em 30 de Junho
(Em euros)

2004
2003

Código Activodas contas Activo Amortizações Activo
�

Activo
bruto e provisões líquido líquido

10+11 1 � Caixa e disponibi l idades em
bancos centrais ....................... 1 250 1 250 1 250

12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre insti-
tuições de crédito ..................... 161 453,69 161 453,69 114 390,58

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre instituições
+2880+2881+2890+ de crédito ............................... 10 331 699,47 10 331 699,47 10 746 000

+2891�29 000�29 001�
�29 010�29 011�2951

16+22+23+282+283+287+ 4 � Créditos sobre clientes ............... 474 981,53 327 820,20 147 161,33 173 201,41
+2882+2883+2887+2892+

+2893+2897�29 002�
�29 003�29 012�29 013�

�29 017�2952
240+241+244+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de ren-

+2480+250+251+2580+2840+ dimento fixo .................................. 0 0 0 0
+2884+2984�290 140�

�2920�2921�2925�2953

2400+2401+2410+ a) De emissores públicos ........... 0 0 0
+2500+2501+2510+2600+

+2601+2610+2840+
+2884+2894�290 140�

�29 200�29 210�2925�2953
2402+2411+2412+245+ b) De outros emissores .............. 0 0 0 0

+255+2480+2502+2511+
+2512+2580+2602+2611+

+2612+2840+2884+
+2894�290 140�29 209�

�29 219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) 0 0 0

243+244+245+255+2481� 6 � Acções e outros títulos de rendi-
�24 810+2490�2491+253+ mento variável ........................... 1 519 993,79 208 778 1 311 215,79 1 284 815,79
+254+2581�25 810+2841�

�290 141�291�2923�
�2924�2953

400�490 17 � Participações .............................. 10 155 860,71 5 061 254,98 5 094 605,73 4 789 439,72
401�491 18 � Partes de capital em empresas

coligadas ................................. 0 0 0
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .......... 773 907,83 767 226,66 6 681,17 1 266,82
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............. 1 491 478,67 584 974,60 906 504,07 812 055,32
+468+4691�482
420+4280+461� (Das quais: Imóveis de serviço
�4820�48 280 próprio) ............................ 926 670,17 244 472,95 682 197,22 700 730,62

27 003 11 � Capital subscrito não realizado ....... 0 0 0
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de

capital próprias ....................... 0 0 0
14+15+19+27� 13 � Outros activos ............................ 5 373 141,86 1 497 099,54 3 876 042,32 4 233 596,73

�27 003�29 007�2959�
�299+402+409�499
51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ............. 1 373 356,89 1 373 356,89 78 873,09

+58 (dev.)+59
69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................. 0 0 15 205,39

������������ ����������� ������������ �����������
Total do activo ....................... 31 657 124,44 8 447 153,98 23 209 970,46 22 250 094,85
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(Em euros)

Código das contas Passivo  2004 2003

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................... 0 0

30 020+30 120+ a) À vista ......................................................................................... 0 0
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................... 0 0

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................. 1 948 634,49 1 948 634,49

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 1 948 634,49 1 948 634,49

3200+3210+ ba) À vista ..............................................................................
+3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................. 1 948 634,49 1 948 634,49

34 3 � Débitos representados por títulos .................................................. 0 0

341 a) Obrigações em circulação ............................................................
340+342+349 b) Outros ..........................................................................................

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 853 519,74 521 466,43
52+54+56 (cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 184 035,33 192 120,79

+58 (cre.)+59
610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ...................................................

612 a) Provisões para pensões e encargos ............................................. 10 500,59 9 925,33
610+611+613 b) Outras provisões .......................................................................... 10 500,59 9 925,33

619 6A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................. 0 0
60 8 � Passivos subordinados .................................................................... 0 0
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 27 500 000 27 500 000

632 10 � Prémios de emissão ....................................................................... 0 0
630+631+635+639 11 � Reservas ......................................................................................... 468 893,76 418 608,66

633 12 � Reservas de reavaliação ................................................................. 0 0
66 13 � Resultados transitados .................................................................... � 7 888 094,93 � 8 340 660,85

69 (cre.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 132 481,48 0
����������� �����������

Total do passivo ........................................ 23 209 970,46 22 250 094,85

O Responsável pela Gestão, (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Informação, Sónia Isabel de Matos Timoteo. 1000264310

CREDIFLASH � SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida de António Sérgio, 22, 2.º, Algés

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 616.
Número de identificação de pessoa colectiva 502608684.

Balanço em 30 de Junho de 2004
(Em milhares de euros)

2004
2003Código Activodas contas Activo Amortizações Activo

�

bruto e provisões líquido Líquido

10+11+130 1 � Caixa e disponibilidades em
bancos centrais .......................... 1 1 1

12+13�130 2 � Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito ................. 4 984 4 984 4 846

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre institui-
+2880+2881+2890+ ções de crédito ...........................

+2891�29 000�29 001�
�29 010�29 011�2951
16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ........... 115 889 2 763 113 126 107 754

+287+2882+2883+2887+
+2892+2893+2897�

�29 002�29 003�29 012�
�29 013�29 017�2952
240+241+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de

+2480+250+251+2580+ rendimento fixo ..........................
+26+2840+2884+2894�
�290 140�2920�2921�

�2925�2953
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2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos 
+2500+2501+2510+ de rendimento fixo � De
+2600+2601+2610+ emissores públicos ............
+2840+2884+2894�

�290 140 (1)�29 200�
�29210�2925�2953

2402+2411+2412+245+ b) Obrigações e outros títulos
+255+2480+2502+2511+ de rendimento fixo � De

+2512+2580+ 2602+ outros emissores ...............
+2611+2612+2840+2884+

+2894�290 140 (2)�
�29 209�29 219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-
prias) .............................

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de ren-
+2481�24 810+2490� dimento variável ........................

�2491+253+254+2581�
�25 810+2841�290 141�
�291�2923�2924�2925�

�2953+5624 (dev.)
400�490 17 � Participações .........................
401�491 18 � Partes do capital em empresas

coligadas ..................................... 256 256 256
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ..... 5 641 4 123 1 519 1 144
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ........ 4 367 2 011 2 356 2 497

468+4691�482

420+4280+461� (Das quais: Imóveis) .............. 2 485 423 2 062 2 121
�4820�48 280

27 003 11 � Capital subscrito não realizado 0 0 0
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes do

capital próprias ............................
14+15+19+27� 13 � Outros activos ....................... 1 922 1 922 137

�27 003�29 007�2959�
�299+402+409�499

51+55+ 15 � Contas de regularização ......... 3 037 3 037 2 800
56 (dev.) (3)+58 (dev.)+

+59 (4)
69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício .............

����������� ����������� ����������� �����������

   Total do activo ................. 136 097 8 896 127 201 119 435

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(Em milhares de euros)

Código Passivo 2004 2003das contas

30+31+35 (6) 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................... 94 737 86 117

30 020+30 120+ a) À vista .....................................................................................
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1�1a) b) A prazo ou pré-aviso ............................................................... 94 737 86 117

32+33+35 (6) 2 � Débitos para com clientes .............................................................

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ..........................................................................

3200+3210+ ba) À vista ...........................................................................
+3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ..........................................................................

34 3 � Débitos representados por títulos ..................................................

341 a) Obrigações em circulação .........................................................
340+342+349 b) Outros ......................................................................................

(Em milhares de euros)

2004
2003Código Activodas contas Activo Amortizações Activo

�

bruto e provisões líquido Líquido
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36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 2 759 2 533
52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 8 009 11 648
+58 (cred.)+59 (5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................... 1 676 1 586

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ........................... 0 0
610+611+613 b) Outras provisões ...................................................................... 1 676 1 586

619 6A � Fundo para outros riscos ............................................................. 2 254 2 071
60 8 � Passivos subordinados ....................................................................
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 7 500 7 500

632 10 � Prémios de emissão .......................................................................
630+631+635+639 11 � Reservas ......................................................................................... 5 370 4 610

633 12 � Reservas de reavaliação .................................................................
66 13 � Resultados transitados .................................................................... 0 2

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 4 895 3 367
����������� �����������

Total do passivo .............................. 127 201 119 435

(5) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1 «Débitos para com IC» é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2 «Débitos para com clientes» a parte respeitante a recursos

de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

(90+970) Passivos eventuais ........................................................................................................................ 324

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................

(92) Compromissos ............................................................................................................................. 565 425

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...........

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000149362

TDF � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Sede: Edifício 2, Lagoas Park, 2740-244 Porto Salvo

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) sob o n.º 15 553.
Pessoa colectiva n.º 502820772.

Balanço em 30 de Junho de 2004
(Em euros)

2004 2003

Código �

das contas
Activo

Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130  1 � Caixa e disponibilidades em ban-
  cos centrais ........................................ 2 500 2 500 2 000

12+13-130  2 � Disponibilidades à vista sobre ins-
  tituições de crédito ............................. 25 585,09 25 585,09 19 612,92

20+21+280+281+2880+  3 � Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891�29 000�      de crédito ........................................... 2 000 000 2 000 000 2 120 000

�29 001�29 010�29 011�
�2951

240+241+245+255+2480+  5 � Obrigações e outros títulos de ren-
+250+251+2580+26+2840+  dimento fixo ........................................

+2884+2894�290 140�
�2920�2921�2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2600+2601+    rendimento f ixo � De emis-
+2610+2840+2884+2894+    sores públicos .............................

+290 140(1)�29 200�29 210�
�2925�2953

2402+2411+2412+245+255+ b) Obrigações e outros títulos de
+2480+2502+2511+2512+    rendimento fixo � De outros
+2580+2602+2611+2612+     emissores ....................................

(Em milhares de euros)

Código Passivo 2004 2003das contas
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+2840+2884+2894�
�290 140( 2)�29 209�29 219�

�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias)

243+244+245+255+2481� 6 � Acções e outros títulos de rendi-
�24 810+2490-2491+253+   mento variável ...................................
+254+2581�25 810+2841�

�290 141�291�2923�2924�
�2925�2953+5624(dev.)

400�490 7 � Participações .................................
401�491 8 � Partes do capital em empresas co-

  ligadas ................................................
41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ............. 101 482,84 101 482,84 0 717,77

42+461+462+463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................ 106 603,27 76 906,01 29 697,26 6 814,66
+4691�482

420+4280+461�4820�48 280 (Das quais: Imóveis) ........................

27 003 11 � Capital subscrito não realizado
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias ........................................
14+15+19+27�27 003� 13 � Outros activos ............................... 358 411,99 358 542,54 214 170,76

29 007�2959�299+402+
409�499

51+55+56(dev.)+58(dev.) 15 � Contas de regularização ................ 212 505 212 505 210 017,78
+59(4)

69(dev.) 16 � Prejuízo do exercício ....................
����������� ����������� ����������� �����������

                  Total do activo ............... 2 807 088,19 178 388,85 2 628 829,89 2 573 333,89

(Em euros)

Código Passivo 2004 2003
das contas

32+33+35(6) 2 � Débitos para com clientes ...................................................................

3213+3223 a) Depósitos de poupança ..................................................................
32-3213-3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................

3200+3210+3220+3230 ba) À vista .................................................................................
b)�ba) bb) A prazo ................................................................................

36+39 4 � Outros passivos .................................................................................... 408 013,07 312 714,45
52+54+56(cred.)+ 5 � Contas de regularização ....................................................................... 196 427,97 235 984,36
+58(cred.)+59(5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos .........................................................

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................
610+611+613 b) Outras provisões ............................................................................

62 9 � Capital subscrito .................................................................................. 1 500 000 1 500 000
632 10 � Prémios de emissão .............................................................................

630+631+635+639 11 � Reservas ............................................................................................... 353 412,89 313 069,46
633 12 � Reservas de reavaliação .......................................................................
66 13 � Resultados transitados .......................................................................... 12 330 1 470

69(cred.) 14 � Lucro do exercício .. ........................................................................... 158 645,96 210 095,62����������� �����������
                              Total do passivo ............................................................. 2 628 829,89 2 573 333,89

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1, «Débitos para com IC», é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2, «Débitos para com clientes», a parte respeitante a recursos

de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

Valores administrados pela instituição � € 551 995 138,88.

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000150047

(Em euros)

2004 2003

Código �

das contas
Activo

Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido
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ACV � AGÊNCIA DE CÂMBIOS DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Avenida Tivoli, Edifício Algamar, 11, Vilamoura, 8125-410 Quarteira

Capital social: € 149 640

Contribuinte n.º 502905344.

Balanço em 30 de Junho de 2004
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

10+11+130 1 � Caixa e disponibilidades em bancos
centrais ........................................... 224 879) 224 879) 161 290)

12+13�130 2 � Disponibilidades à vista sobre insti-
tuições de crédito ............................ 2 079) 2 079) 34 308)

20+21+280+281+2880+ 3 � Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891�29 000� de crédito ....................................... ) ) )
�29 001�29 010�29 011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ...............
+287+2882+2883+2887+

+2892+2893+2897�29 002�
�29 003�29 012�

�29 013�29 017�2952
240+241+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de ren-

+2480+250+251+2580+26+ dimento fixo:
+2840+2884+2894+

+290 140�2920+2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2600+ rendimento fixo � De emissores
+2601+2610+2840+ públicos ...................................

+2884+2894+290 140�
�29 200�29 210�2925�2953

2402+2411+2412+245+ b) Obrigações e outros títulos de
+255+2480+2502+2511+ rendimento fixo � De outros

+2512+2580+2602+2611+ emissores ................................
+2612+2840+2884+2894+
+290 140�29 209�29 219�

�2925�2953
2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) ( ) ( ) ( ) ( )

243+244+245+255+2481� 6 � Acções e outros títulos de rendi-
�24 810�2490�2491+253+ mento variável ...............................
+254+2581�25 810+2841�
�290 141�291�2923�2924�

�2925�2953+5624(dev.)
400�490 17 � Participações ..............................
401�491 18 � Partes de capital em empresas

coligadas .......................................
41+460+4690� 481 19 � Imobilizações incorpóreas .......... 3 919) 3 919 )
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............. 125 643) 104 497 21 146) 24 878)
+468+4691�482+
+420+4280+461�

� 4820�48 280 (Dos quais: Imóveis) ................. ( ) ( ) ( ) ( ))

27 003 11 � Capital subscrito não realizado ......
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de

capital próprias ............................
14+15+19+27+27 003� 13 � Outros activos ............................ 1 251 1 251 8

�29 007�2959�299+402+
+409+499

51+55+56(dev.)+ 15 � Contas de regularização ............. 1 698) 1 698) 7 002
+58(dev.)+59

69(dev.) 16 � Prejuízo do exercício .................
����������� ����������� ����������� �����������

Total do activo ........ 359 469) 108 416) 251 053) 227 486)
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31+35 (6) 1 � Débitos para com instituições de crédito:

30 020+30 120+30 220+ a) À vista .........................................................................................
+31 020+31 220+31 320+ .................................................................................................

+31 920
1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ..........................................................

32+33+35 (6) 2 � Débitos para com clientes:

3213 +3223 a) Depósitos de poupança ................................................................
32�3213-3223+33+35+ b) Outros débitos .............................................................................

+3200+3210+ ba) À vista .......................................................................................
+3229+3230

b)�ba) bb) A prazo .....................................................................................

34 3 � Débitos representados por títulos:

341 a) Obrigações em circulação ............................................................
340+342+349 b) Outros ..........................................................................................

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 28 962 20 042
52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 7 360 4
+58 (cred.) + 59 (5)
610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos:

612 a) Pensões e encargos similares .......................................................
610-611-613 b) Outras provisões ..........................................................................

619 6A � fundo para riscos bancários gerais ................................................
60 8 � Passivos subordinados ....................................................................
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 149 640 149 640

632 10 � Prémios de emissão .......................................................................
630+631+635-639 11 � Reservas ......................................................................................... 13 723 13 574

633 12 � Reservas de reavaliação .................................................................
66 13 � Resultados transitados .................................................................... 44 078 42 738

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 7 290 7 290
����������� �����������

Total do passivo ........................................ 251 053 227 486

O Gerente, (Assinatura ilegível.) 1000263089

BANCO SANTANDER PORTUGAL, S. A.

Sede: Praça do Marquês de Pombal, 2, 1250-161 Lisboa

Capital social: € 155 580 180

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7536.
Contribuinte n.º 501592245.

Actividade Global

Balanço em 30 de Junho de 2004
(Valores em euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
Líquidobruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 67 622 748 67 622 748 43 371 228
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 45 894 923 45 894 923 52 883 748
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 1 367 631 776 4 844 1 367 626 932 410 361 105
4 � Créditos sobre clientes ............................................................. 3 783 202 782 27 851 374 3 755 351 408 4 224 341 764
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...................... 402 337 477 711 278 401 626 199 96 101 813

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De emissores
públicos .................................................................................. 88 686 058 93 787 88 592 271 24 168 991

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � De outros
emissores ............................................................................... 313 651 419 617 491 313 033 928 71 932 822

(Dos quais: Obrigações próprias) .............................................

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ......................... 44 515 001 5 685 457 38 829 544 60 153 478
7 � Participações ............................................................................ 8 681 598 539 737 8 141 861 8 192 385
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8 � Partes de capital em empresas coligadas ............................... 1 246 995 1 246 995 1 246 995
9 � Imobilizações incorpóreas ........................................................ 21 711 088 15 176 922 6 534 166 4 440 498

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 147 542 235 91 360 784 56 181 451 52 836 258

(Das quais: Imóveis) .......................................................... ( 69 392 938) ( 27 392 970) ( 41 999 968) ( 42 531 241)

11 � Capital subscrito não realizado ....................................................
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ....................... 510 452 510 452 510 452
13 � Outros activos .......................................................................... 139 407 865 12 281 944 127 125 921 130 606 099
15 � Contas de regularização ............................................................ 98 211 819 98 211 819 76 977 591
16 � Prejuízo do exercício ..................................................................

�����������������������������������������������
Total do activo ............................... 6 128 516 759 153 612 340 5 974 904 419 5 162 023 414

(Valores em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................................................................ 2 166 831 102 2 079 947 161

a) À vista .............................................................................................................................................. 24 026 645 26 049 068
b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................................................................... 2 142 804 457 2 053 898 093

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................... 1 882 784 260 1 857 554 949

a) Depósitos de poupança .................................................................................................................... 72 821 173 68 194 797
b) Outros débitos .................................................................................................................................. 1 809 963 087 1 789 360 152

ba) À vista ...................................................................................................................................... 927 277 322 1 041 346 977
bb) A prazo ..................................................................................................................................... 882 685 765 748 013 175

3 � Débitos representados por títulos ....................................................................................................... 1 261 298 856 471 109 206

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................. 1 261 298 856 471 109 206
b) Outros ...............................................................................................................................................

4 � Outros passivos ................................................................................................................................... 10 844 875 72 871 622
5 � Contas de regularização ....................................................................................................................... 87 322 339 48 629 607
6 � Provisões para riscos e encargos ........................................................................................................ 54 542 163 64 610 602

a) Provisões para pensões e encargos similares ................................................................................... 1 110 823
b) Outras provisões ............................................................................................................................... 54 542 163 63 499 779

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ..................................................................................................
8 � Passivos subordinados .......................................................................................................................... 174 579 264 261 868 896
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................. 155 580 180 155 580 180

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................. 26 197 411 26 197 411
11 � Reservas ............................................................................................................................................... 70 694 377 67 019 693
12 � Reservas de reavaliação ....................................................................................................................... 2 382 142 2 382 142
13 � Resultados transitados ......................................................................................................................... 61 494 706 29 191 609
14 � Lucro do exercício .............................................................................................................................. 20 352 744 25 060 336

������������ ������������

Total do passivo .......................................................... 5 974 904 419 5 162 023 414

Rubricas extrapatrimoniais
(Valores em euros)

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................................................................... 397 011 782

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ....................................................................................
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................................................. 58 224 006

2 � Compromissos ..................................................................................................................................................................... 830 812 768

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ................................................................

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)            3000150333

(Valores em euros)

Ano Ano
anteriorActivo

Activo Amortizações Activo �
Líquidobruto e provisões líquido
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AVEIRO
ÁGUEDA

ICOMOLDE � INDÚSTRIAS TÉCNICAS
DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1355;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185457; data do depósito:
18062004.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dourado
Navega de Freitas. 2006125338

ANADIA

PROJ. F. � PROJECTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1611/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 503931578; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700549

VERNICER � VERNIZ SERIGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1406/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503394475; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700557

LUSOMOTOS � VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 933/
870520; identificação de pessoa colectiva n.º 501831339; data do
depósito de contas: 25062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700611

CONSTROCOELHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 943/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 501849335; data do
depósito de contas: 25062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004907711

4.  Empresas � Registo comercial

SERICÉRTIMA � SERIGRAFIA DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1091/
890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502219033; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700565

SOANÁLISE � GABINETE DE ENOLOGIA
DA BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1047/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502107715; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700573

REBELO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 331/
700605; identificação de pessoa colectiva n.º 500499861; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700581

NEVES & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 276/
680801; identificação de pessoa colectiva n.º 500201706; data do
depósito de contas: 28062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700590

IRMÃOS FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1256/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502725427; data do
depósito de contas: 25062004.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007700603

FLOR DO TROVISCO � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1224/
910619; identificação de pessoa colectiva n.º 502574046; data do
depósito de contas: 25062004.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004906790

CASTELO DE PAIVA

PINUSMAIS � MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Póvoa, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 171/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503029963;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040616.

Certifico que o texto que se segue é transcrição integral da inscri-
ção n.º 2:

2 � Apresentação n.º 3/20040616.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2004.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001969163

GLOVAR � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Sede: Oliveira do Arda, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 279/980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504289136;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040609.

Certifico que o texto que se segue é transcrição integral do aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2:

1 � Apresentação n.º 1/20040609 � Averbamento n.º 3.
Recondução de funções dos administradores: Emídio dos Santos

Barbosa e José Alberto Alves Pinto de Sá e do fiscal único: Socie-
dade Hernâni Duarte, Leite de Assunção, Santos Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Justino Carreira
Valente, revisor oficial de contas n.º 718, como efectivo, e Hernâni
Manuel da Silva Duarte, como suplente.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 27 de Março de 2002.

2 � Apresentação n.º 1/20040609 � Averbamento n.º 1.
Recondução de funções do administrador Fernando da Silva

Brogueira.
Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 27 de Março de 2002.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001969139

MEALHADA

TRANSPORTES MANUEL BAPTISTA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. António Dias dos Santos, 50,
Reconco, 3050 Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 495/
9990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504405390; data do
depósito: 180604.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Margarida Maria An-
tunes Martins. 2008776085

MURTOSA

MARQUES & PEREIRA � CONTABILIDADE
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Emigrante, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 279/
010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505609860.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547405

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
PEDROS & PEDROS, L.DA

Sede: Rua da Costa, Muradal, Bunheiro, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 344/
030806.

Certifico, em referência à Sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547413

FRANCISCO VIGÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Beco da Rigueirinha, Pardelhas, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 297/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505880687.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547430

FRANCELINA & OLIVEIRA, LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Praça de Jaime Afreixo, 14, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 310/
020313; identificação de pessoa colectiva n.º 506031160.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547375

AUTO TÁXIS ARROJADO, L.DA

Sede: São Silvestre, Bunheiro, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 150/
941006; identificação de pessoa colectiva n.º 503289388.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547278
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LEQUEFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Barbosa, edifício São Lourenço, 3.º,
esquerdo, Pardelhas, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 275/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505474620.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2002729700

CARLOS ALBERTO GODINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Chão do Monte, Bunheiro, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 269/
010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505379503.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547197

AUTO C. SILVA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Rato, Arribação, Monte, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 203/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504038001.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547286

RODA LIMPA � LIMPEZA DE RESÍDUOS PÚBLICOS
E PARTICULARES, L.DA

Sede: Avenida de 12 de Julho, 14, 3.º, esquerdo,
Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 301/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505279690.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547367

PLACA LISA � APLICAÇÕES
DE TECTOS FALSOS, L.DA

Sede: Rua do Chanceler Julião, Monte, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 309/
020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505861577.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547260

BRASEIRO DO MAR � CHURRASCARIA, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 330/
030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506444740.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferida. Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria João
de Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004547162

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA � REBIMBAS
& REBIMBAS, L.DA

Sede: São Simão, Bunheiro, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 152/
941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503295540.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio do ano de 2003.

Conferi e está conforme.

A Conservadora Interina, Maria João de Almeida Rocha Pedrosa
de Moura. 2004547251

ESPLANADA DA RIA, L.DA

(anteriormente denominada JOSÉ CARLOS & IVONE LEITE, L.DA)

Sede: Beira Ria, Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 204/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504041665; inscrições
n.os 8, 9 e 13; números e data das apresentações: 1, 2 e 8/230404; e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 4, 5 e 6/040423.

Certifico que:
Pela apresentação n.º 1/040423, procedeu-se ao registo de aumento

de capital no montante de 145 000 euros, integralmente subscrito
por todos os sócios para reforço do valor nominal das suas quotas,
mediante prestações suplementares no valor de 49 870 euros, e em
dinheiro no valor de 95 130 euros. Natureza da subscrição: para re-
forço da quota do sócio José Carlos Henriques Leite: 72 565 euros
em dinheiro e 24 935 euros em prestações suplementares; para re-
forço da quota da sócia Maria Ivone da Silva Oliveira Leite:
22 565 euros em dinheiro e 24 935 euros em prestações suplemen-
tares;

Pela apresentação n.º 2/040423, procedeu-se ao registo de altera-
ção parcial do contrato, tendo, em consequência, sido alterados os
artigos 1.º, 2.º e 3.º:

Firma: Esplanada da Ria, L.da;
Objecto: café, snack-bar, bar, confeitaria e pastelaria;
Capital: 150 000 euros;
Sócios e quotas: José Carlos Henriques Leite � uma quota de

100 000 euros, e Maria Ivone da Silva Oliveira Leite � uma quota
de 50 000 euros;

Pela apresentação n.º 8/040423, procedeu-se ao registo de altera-
ção parcial de contrato, tendo, em consequência, sido alterados os
artigos 3.º, 4.º e 7.º:

Capital: 150 000 euros;
Sócios e quotas: Emanuel Jorge Fidalgo Marques � uma quota de

50 000 euros, Filipe André Fidalgo Marques � uma quota de
50 000 euros, e Paulo José Fidalgo Marques � uma quota de
50 000 euros;
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Gerência: os sócios Emanuel Jorge Fidalgo Marques e Filipe An-
dré Fidalgo Marques;

Forma de obrigar: a intervenção de dois gerentes ou com a inter-
venção de um gerente e de um procurador.

Mais certifico que foi depositado na respectiva pasta o texto in-
tegral actualizado.

9 de Julho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria João de
Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004536063

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

FERNANDO CARDOSO NUNES DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4048/010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505681102;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/040519.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 85 000 euros,
realizado pela transferência de créditos resultante de fornecimento
de bens, e subscrito pelo único sócio, Fernando Cardoso Nunes da
Silva, para aumento do valor nominal da sua quota;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 90 000 euros, que constitui
uma quota de igual valor nominal pertencente ao único sócio, Fer-
nando Cardoso Nunes da Silva.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada e o relatório do revisor oficial
de contas, a que se refere o artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais, cuja redacção é a seguinte:

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

1 � Introdução:
Constitui objecto do presente relatório verificar as entradas em

espécie, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, relativas ao aumento de capital da sociedade Fernando Cardo-
so Nunes da Silva, Unipessoal, L.da, contribuinte n.º 505681102, com
sede na freguesia de Santiago de Riba-Ul, concelho de Oliveira de
Azeméis, cujo objecto consiste na fabricação de obras de carpintaria
para construção e carpintaria.

O aumento de capital de 85 000 euros para 90 000 euros será
realizado por incorporação de créditos de Fernando Cardoso Nunes
da Silva sobre a sociedade.

O capital social da sociedade, após o aumento de 85 000 euros,
ficará em 90 000 euros, pertença do sócio único, Fernando Cardoso
Nunes da Silva.

2 � Descrição, identificação, avaliação e relação dos bens
(n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais):

Os créditos a incorporar no aumento de capital encontram-se
registados na contabilidade no balancete do mês de Setembro de
2003 na conta 25 sócios.

3 � Responsabilidades:
É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos bens

e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a realiza-
ção de capital pretendida.

4 � Âmbito:
O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Técni-

cas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) n.º 841 � Verificação das entradas em espécie para a reali-
zação de capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguran-
ça aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das participações atribuídas aos accionistas que efectuaram
tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho inclui:
a) A verificação da existência de 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.
Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da nossa declaração.

5 � Conclusão:
Os créditos detidos pelo sócio na sociedade suportam a realização

de capital em espécie no montante de 85 000 euros.

São João da Madeira, 12 de Dezembro de 2003. � Ângelo Couto,
Alberto Couto & Carlos Ribeiro, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Ângelo Manuel de Oliveira Couto, revisor
oficial de contas n.º 590.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006269453

SANTA MARIA DA FEIRA

PADARIA DE FORNOS � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3639/921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502942851;
depósito n.º 1335; data: 27062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Conferida.

11 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000177727

SÃO JOÃO DA MADEIRA

ISAÍAS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1527/970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503941379;
número e data da entrega: 1/20040623.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580543

NETOS � FÁBRICA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 251/600623; identificação de pessoa colectiva n.º 500201455; nú-
mero e data da entrega: 37/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005164160

MODELCAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE MODELISMO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1373/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503432806;
número e data da entrega: 44/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580535



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 206 � 1 de Setembro de 2004 19 657

ACADEMIA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO VESTUÁRIO, CALÇADO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1322/941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503277916;
número e data da entrega: 43/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580527

LARFACIL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1296/940527; identificação de pessoa colectiva n.º 503211605;
número e data da entrega: 42/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006021184

ESTETIDENTE � CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1435/960709; identificação de pessoa colectiva n.º 503786012;
número e data da entrega: 41/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580420

MANUEL NUNES DE AZEVEDO SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 516/820108; identificação de pessoa colectiva n.º 501276866; nú-
mero e data da entrega: 40/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580411

MANUEL GOMES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 160/751028; identificação de pessoa colectiva n.º 500378541; nú-
mero e data da entrega: 39/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2007580403

FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 201/760426; identificação de pessoa colectiva n.º 500440263; nú-
mero e data da entrega: 38/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005164356

M. BRITO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1250/931018; identificação de pessoa colectiva n.º 503074357;
número e data da entrega: 36/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2002242020

PIEMONTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1411/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503563447;
número e data da entrega: 35/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159727

PINHO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 867/890116; identificação de pessoa colectiva n.º 502092327; nú-
mero e data da entrega: 30/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159735

FERREIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 543/820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501291458; nú-
mero e data da entrega: 31/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159581

LUÍS M. CAMBRA, ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1761/20000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504729420;
número e data da entrega: 15/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159662

JORSEM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1147/920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502806249;
número e data da entrega: 26/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2002.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159450

JORSEM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1147/920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502806249;
número e data da entrega: 27/20040622.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159425

TRANSPORTES PINTO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1756/20000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504838636;
número e data da entrega: 28/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159794

TRIELLLE � REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1129/920515; identificação de pessoa colectiva n.º 502761954;
número e data da entrega: 29/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159379

PREDIALEX � IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 999/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 502414448; nú-
mero e data da entrega: 34/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159751

MANUEL FERREIRA DE PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 256/770328; identificação de pessoa colectiva n.º 500651868; nú-
mero e data da entrega: 33/20040622.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2005159670

BEJA

ALVITO

JOAQUIM BRANQUINHO & ISIDORO BRANQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Alvito. Matrícula n.º 37/970505;
identificação de pessoa colectiva n.º 503875058.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Jesus Pinto
Fragoso Lopes Branquinho. 2001456824

FERREIRA DO ALENTEJO

TORREFUSTEROS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 16,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 284/20031020; identificação de pessoa colectiva n.º 506638707.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Célia Maria Palma da Rosa
Ferro Leão. 2001521987

GEMPERLE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Monte do Outeiro, Odivelas, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 50/890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502112930.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Célia Maria Palma da Rosa
Ferro Leão. 2001521960

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS DE FERREIRA
DO ALENTEJO, DR. FERNANDO TEIXEIRA, S. A.

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 51,
rés-do-chão, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 138/940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503192228.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Célia Maria Palma da Rosa
Ferro Leão. 2001521979

ODEMIRA

NOVAFÉRIAS � GESTÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 320-A;
identificação de pessoa colectiva n.º 503069868; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 10/21062004.

Certifico que, em referência à sociedade supramencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato com au-
mento de capital, passando de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo
sido, em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

Disposições alteradas: artigo 3.º
Alterações:
a) Capital: 5000 euros;
b) Sócios e quotas:
1) 1646,03 euros � Artur Neves de Almeida e Angelina Maria da

Cruz Martins de Almeida;
2) 548,68 euros � Artur Neves de Almeida � bem próprio;
3) 1658,05 euros � António Manuel Godinho Ferreira;
4) 548,68 euros � António Manuel Godinho Ferreira;
5) 299,28 euros � Maria Helena dos Santos Proença;
6) 299,28 euros � Joaquim Neves de Almeida.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

9 de Julho de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2005476021
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BRAGA
CELORICO DE BASTO

ELECTRO BRITELO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 414/010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505757214;
data: 20040705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2007106051

COOPERBASTO � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE BASTO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 1/951215; data: 20040707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2007106043

ARMINDO TELES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 396/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505546590;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2007106035

SONUNES � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 331/000510; data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2007106027

SERRALHARIA FERNANDO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 422/011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505744430;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006102001

JOSÉ ALVES LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 159/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502021403;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101994

MÁQUINAS D�BASTO � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 464/020426; identificação de pessoa colectiva n.º 505807866;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101986

PREDIMAZOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 138/910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502655844;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101978

MÓVEIS GONÇALO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 507/30207; identificação de pessoa colectiva n.º 506437086; data:
20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101960

MOTA SYSTEMS � CLIMATIZAÇÃO
E CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 470/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506161536;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2005373435

GRABOFER, INDÚSTRIA DE GRANITOS, BETÃO
E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 285/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504283693;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101951
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DILUIBAR � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 518/030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506600416;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101943

FERMILTIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 504/030123; identificação de pessoa colectiva n.º 506439348;
data: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006101935

FAFE

BORDAGIRO � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Travessa de Angola, 15, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1567/010606;
identificação de pessoa colectiva n.º 505495597.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2005372129

CONFECÇÕES FILOFREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1952/020116;
identificação de pessoa colectiva n.º 505942143; número e data da
apresentação: P. C. 14/28062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2005363715

BRAGANÇA
MIRANDELA

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 180, de
2 de Agosto de 2004, a p. 17 206, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade Natalino Gomes & Primo, L.da Assim, onde
se lê «Vieira do Minho» deve ler-se «Mirandela». 3000152207

VIMIOSO

DUARTE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 83/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506131688; data do
depósito: 040628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881452

BOAVENTURA DE JESUS CARREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 87/
020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506181197; data do
depósito: 040628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881460

UVATRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Sede: Uva, Vimioso

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 44/
950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503421839; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881622

ATAÍDE E NORA, L.DA

Sede: Estrada n.º 218, Argozelo, Vimioso

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 43/
950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503385727; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881657

FILIGRANITOS, L.DA

Sede: Loteamento Industrial, lote 15, Vimioso

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 75/
001023; identificação de pessoa colectiva n.º 505102552; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881649

OURIVESARIA RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do Primeiro Conde, 14, Vimioso

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 41/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503358835; data do
depósito: 24062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ra-
tão Português. 2001881630
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TÁXIS SANTULHENSE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 95/
021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506405460; data do
depósito: 040628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881487

SUPER MERCADO MERCEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 85/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506119840; data do
depósito: 040628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881509

VINHAIS

RIBEIRA DOS MOINHOS � PRODUTOS ALIMENTARES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 187; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503446971.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tadas as contas de exercício respeitantes ao ano de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001823371

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

VIRGÍLIO FRAZÃO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1952/
940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503127663.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125717

A. BRITO & BRITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1374/
821228; identificação de pessoa colectiva n.º 501346813.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125725

CONFECÇÕES F. C. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1343/
820616; identificação de pessoa colectiva n.º 501291903.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125733

CONSTRUÇÕES SILVA & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1955/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503127701.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125741

AMÍLCAR QUINTELA ROSETA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1371/
821214; identificação de pessoa colectiva n.º 501336427.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125750

A. CAMOLINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 807/
670414; identificação de pessoa colectiva n.º 500000662.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125768

ELECTRO-LAR DO CANHOSO, COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1511/
861229; identificação de pessoa colectiva n.º 501495193; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20040625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Ângela Maria Almeida Saraiva,
por renúncia.

Data: 16 de Junho de 2004.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125792

MALACA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1318/
820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501215042.
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Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125776

ELECTRO-LAR DO CANHOSO, COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1511/
861229; identificação de pessoa colectiva n.º 501495193; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 6/20040625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 10 000 euros, após o reforço de 5000 euros, subscrito em

numerário pela entrada do novo sócio, Jorge Manuel Coelho Tomé.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais cada
uma do montante de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Ana Maria Almeida Saraiva Coelho Tomé e Jorge Manuel
Coelho Tomé.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios, Ana Maria Al-
meida Saraiva Coelho Tomé e Jorge Manuel Coelho Tomé, que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125814

MIRANDA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2792/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506190218.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125784

FRANCISCO CARDONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1033/
750827; identificação de pessoa colectiva n.º 500312540.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125822

MADEIRA & SARAIVA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2510/
20000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504941690.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125830

JOSÉ SILVEIRA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2340/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504062085.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125881

CONCEIÇÃO & SARAIVA � ENCADERNAÇÕES,
TIPOGRAFIA E ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2632/
20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505572133.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125873

PAULO CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2750/
20020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505945746.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125865

MANUEL GOMES REI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1760/
910111; identificação de pessoa colectiva n.º 502483474.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125946

A. FAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1261/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501078070.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125709
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DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1009/
750212; identificação de pessoa colectiva n.º 500084041.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

1 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125644

VIEGAS & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1493/
860917; identificação de pessoa colectiva n.º 501711821.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125660

MANTEIGUEIRO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2032/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503303283.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida. Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2005125695

PENAMACOR

ANTÓNIO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 1;
identificação de pessoa colectiva n.º 500024898.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Isabel Maria Moreira Mar-
tins da Costa Nogueira. 2001778694

COIMBRA
CANTANHEDE

ANA ISABEL & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1483/
021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506330060; data da
apresentação: 040701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas dos exercícios dos anos de 2002 e 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004589337

MONTEMOR-O-VELHO

DOCEMOR � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do Abade João, 8, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 230/141292; identificação de pessoa colectiva n.º 502902833;
data do depósito: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006954148

FERRÃO & FILHOS � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Alhastro, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 368/260598; identificação de pessoa colectiva n.º 500180717;
data do depósito: 230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002917981

GALERIA TORRE DE ANTO � ARTE
E ANTIGUIDADES, L.DA

Sede: Lavariz, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 300/050296; identificação de pessoa colectiva n.º 503211532;
data do depósito: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006954091

VÍTOR PESSOA, L.DA

Sede: Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 597/280703; identificação de pessoa colectiva n.º 506667596;
data do depósito: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006954423

LOURO & SANTOS, L.DA

Sede: Lavariz, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 334/100497; identificação de pessoa colectiva n.º 503891827;
data do depósito: 240604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002917957
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PEREIRA & GENTIL, L.DA

Sede: Praça da República, 5, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 126/111286; identificação de pessoa colectiva n.º 501761926;
data do depósito: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício económico de 2003.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006954466

TÁBUA

INSTALTAB � SERVIÇOS TÉCNICOS ELECTROMECÂNICOS
E CANALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 541/040622;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506932397; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/040622.

Certifico que por Álvaro da Costa Marcelino, casado com Carla
Cristina Gaspar Nunes na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma INSTALTAB � Serviços Técnicos
Electromecânicos e Canalização, Unipessoal, L.da

2.º

Tem a sede na Rua dos Bombeiros, na vila, freguesia e concelho
de Tábua.

3.º

Tem por objecto montagens, instalações eléctricas, electrome-
cânicas e canalizações.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente a uma quota única de igual valor
nominal.

5.º

A gerência incumbe ao sócio ou a não sócios, obrigando-se a so-
ciedade com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Poderá o sócio único fazer prestações suplementares até 10 ve-
zes o respectivo capital social.

8.º

Pode o sócio celebrar negócio com a sociedade, desde que sirva à
prossecução dos fins sociais.

Conferida, está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Nunes Rodrigues Campos Abrantes. 2004900326

ÉVORA
VENDAS NOVAS

XIQUIKITOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de António Coelho de Oliveira, 17, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 318;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/040604.

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2004, lavrada a
fls. 118 e 118 v.º do livro n.º 514-D do Cartório Notarial de Coru-
che, foi alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 30 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das só-
cias.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2005564702

JOSÉ MARTINHO � CAMPOS DE FÉRIAS, L.DA

Sede: Quinta Contente, Monte dos Nicolaus,
Landeira, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 374/080604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/080604.

Certifico que, por escritura de 31 de Maio de 2004, lavrada de
fl. 94 a fl. 95 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 516-D
do Cartório Notarial de Coruche, foi constituída entre José António
Batista Martinho, Ricardo Silvestre Faria Jacob e Ricardo João da
Silva Duarte a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de José Martinho �
Campos de Férias, L.da, e tem a sua sede na Quinta Contente, Mon-
te dos Nicolaus, freguesia de Landeira, concelho de Vendas Novas.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e estabele-
cer delegações, agências ou qualquer outra forma de representação
da sociedade.

2.º

A sociedade tem como objecto a promoção e realização de cam-
pos e colónias de férias; formação de animadores; e animação só-
cio-cultural.

3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma no valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José António Batista Martinho, e
duas de 1000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Ricardo Silvestre Faria Jacob e Ricardo João da Silva Duarte.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá
sobre os sócios ou não, a designar por esta, ficando desde já no-
meado gerente o sócio José António Batista Martinho.

5.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada é bastante a
assinatura de um gerente.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos à mesma, designadamente
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.
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6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre.
Na cessão a favor de estranhos à sociedade é conferido o di-

reito de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes, em segundo lugar.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações su-
plementares de capital até ao décuplo do capital social com que está
a ser constituída, na proporção das respectivas quotas, mediante
deliberação da assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá entrar desde já em actividade, ficando o ge-
rente autorizado a efectuar o levantamento do capital depositado
na conta aberta em nome da sociedade para adquirir bens e equipa-
mento necessários à sua instalação e início de actividade.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilida-
de, que o capital social já se encontra depositado em instituição ban-
cária, em conta aberta em nome da sociedade.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2005564699

FARO
CASTRO MARIM

S. R. S. I. I. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 5, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 143/
000530; identificação de pessoa colectiva n.º 505020513.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241047

LAVANDARIA MAR E SOL � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alagoa, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 117/
980508.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

6 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240970

TRANSPORTES V. F. SOUSA, L.DA

Sede: Aldeia, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 141/
000516; identificação de pessoa colectiva n.º 504987810.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

6 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240962

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS IRMÃOS SABOIA, L.DA

Sede: Junqueira, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 92/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503595314.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241144

MÁRIO LAGE � CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Maria Joaquina, 8, Monte Francisco,
Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 195/
020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505944464.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241136

LEINS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Monte dos Matos, Rio Seco, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 68/
900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502326387.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241110

RIBEIRO & RITO, L.DA

Sede: Aldeamento Rota do Sol, 9, Alagoa, Altura,
Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 89/
951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503510700.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241152

PANIFICADORA GONÇALVES, L.DA

Sede: Vale Frio, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 168/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505515903.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004241012
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LAGOA

TURIFAROL, HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Estrada do Farol, 32, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 1721/061202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506407420.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2003105042

MULTICLÍNICA MEDEFI � CLÍNICA DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Miguel Bombarda, 3, 1.º, loja I, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 1237/980709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503724793.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2005575259

AMIEL & FILHO, L.DA

Sede: Rua de São João, 12, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 820/040592; identificação de pessoa colectiva
n.º 502759780.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2003004181

ÚNICA AZUL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Sá Carneiro, Urbanização Lagoalar, lote E,
loja B, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 1768/160503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505177951.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2000850472

DUARTE FERNANDES & ANDREZ, L.DA

Sede: Complexo Industrial do Carmo, lote 19, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrí-
cula n.º 377/090687; identificação de pessoa colectiva
n.º 501837752.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2003004203

ELECTRO MARTINHO � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 107,
Mexilhoeira da Carregação, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 274/201185; identificação de pessoa colectiva n.º 501586059.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2005574449

SANIPINA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Lagoa, 3, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1116/021096; identificação de pessoa colectiva n.º 503736899.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 15/220604.
Mudou a sede para: Quinta da Várzea, sítio do Carmo, Lagoa.

Depositado documento legal.

9 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 2007638436

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

LUSOCINE � SOCIEDADE EXIBIDORA DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 153/710723; identificação de pessoa colectiva
n.º 500171270; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/
250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Fevereiro de 2004.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Simões Mar-
ques Gonçalves. 2004556358

VARANDAS DO GUADIANA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1352/040602; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/040602.

Certifico que Manuel Mota, casado com Arminda Joaquina Ger-
trudes Pereira Mota na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Varandas do Guadiana � Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Aldeia Nova, freguesia de
Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital da sociedade é de 40 000 euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota
pertencente ao sócio, Manuel Mota.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, quer
activa quer passiva, ficam a cargo do sócio gerente, nomeando-se
desde já gerente o sócio, Manuel Mota, com remuneração a delibe-
rar em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessário que
os respectivos actos ou contratos sejam assinados por 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.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre.

ARTIGO 7.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.

ARTIGO 8.º

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Simões Mar-
ques Gonçalves. 2004556269

TIPOGRÁFICA DO SUL � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 683/920108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502688319; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 5/040621.
Cessação de funções de gerente de António Sebastião Parra Ro-

drigues, por renúncia, em 12 de Abril de 1999.

Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Simões Mar-
ques Gonçalves. 2004556200

CONSTRUÇÕES ALTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1356/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 501822810; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 9/
210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º, n.º 1, 3.º e 6.º, n.º 1, ficando os mesmos
com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Construções
Altura, L.da, e tem a sua sede na Urbanização dos Anicas, lote 9,
loja 2, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
39 654 euros e 42 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas,
uma no montante de 3965 euros e 44 cêntimos, pertencente à sócia
Maria de Fátima Revez da Costa Palma, e a outra no montante de
35 688 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio César Manuel
Lourenço da Palma Costa.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a
cargo do sócio César Manuel Lourenço da Palma Costa, desde já fica
nomeado gerente, com ou sem retribuição, conforme for deliberado
em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Simões Mar-
ques Gonçalves. 2004556315

GUARDA
ALMEIDA

SIMS � SOLUÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 315;
identificação de pessoa colectiva n.º 506666891.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2003 da sociedade
em epígrafe.

6 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001330260

LEIRIA
ALCOBAÇA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 175, de 27 de Julho de 2004, a p. 16 760-(62), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade V. H. S. �
Electroerosão por Fio, L.da Assim, a denominação correcta é a atrás
mencionada, e não como foi publicada. 3000152165

BATALHA

TERMOGRILOS � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 590/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503862002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

26 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705406

RESTAURANTE PASTILHA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 592/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503861952.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399630
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COSTA & ZEFERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 375/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503026417.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399550

SANTOS & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 485/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503443492.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705430

ROMÃO � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 645/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504075420.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003733523

SECURCEL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 563/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503761648.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705457

S. Z. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 953/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505954096.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705449

VIEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 100/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 501608745.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705392

SECO & SILVA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 977/
020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506044319.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705422

MARCELINO & RODRIGUES � MODA, COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 547/
960709; identificação de pessoa colectiva n.º 503670332.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399622

CELESTINO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1030/
030115; identificação de pessoa colectiva n.º 506402045.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000495990

GILSOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 630/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504020528.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399940

ESPLANADA DO ALTO DO REGUENGO DO FETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 669/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 501277102.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003733620

CLÍNICA VETERINÁRIA DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 505/
951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503525987.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399533

GOMES & PRIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 515/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 501209352.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002737681

REBELO & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 69/890209;
identificação de pessoa colectiva n.º 501235655.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003733540

IMAGEM � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 237/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502493976.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Terezinha de Jesus
Borges da Costa. 2002781850

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 335/
921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502874074.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Terezinha de Jesus
Borges da Costa. 2002737657

RUI A. S. ZEFERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 956/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505854813.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003705511

LUÍS DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 939/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 500170045.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2003733647

CASTANHEIRA DE PÊRA

XAVIER & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 25/930503;
identificação de pessoa colectiva n.º 502814527; data do depósito:
29 de Junho de 2004.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o depósito dos documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

Conferi. Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, Aida dos Prazeres Fernandes
Grilo. 2001361092

MARINHA GRANDE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 182, de 4 de Agosto de 2004, a p. 17 446-(41), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade O Salão � Cabeleirei-
ros e Sala de Chá, L.da Assim, onde se lê «Cristina Duarte Grosso»
deve ler-se «Cristiana Duarte Grosso». 3000152169

NAZARÉ

HERLANDER CONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 431/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504884824; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316010

NAZAVIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 13/860911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501710540; data do depósito:
28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316079

CANTINHOS NOBRES, CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 405/
990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504664662; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316087

ABÍLIO FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 199/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501943790; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323970

RESTAURANTE O DUQUE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 287/
860523; identificação de pessoa colectiva n.º 501682988; data do
depósito: 25062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323989

TÁXIS PROMONTÓRIO NAZARÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 463/
20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505201119; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323997

OLIVEIRA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 394/
790423; identificação de pessoa colectiva n.º 500853908; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323865

J. M. RAMOS � DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 381/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504148524; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323881

CAFÉ-BAR, A PRIMOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 236/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503240540; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323890

PRAIAFOZMAR � ACTIVIDADES
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 471/
20010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505347253; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323903

LOPES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 170/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502409398; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323911

DOM FUAS TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 468/
20010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505254336; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323873

ANTÓNIO GRAÇA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 474/
20010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505372797; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316095

A. J. LOPES DE OLIVEIRA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 334/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503730939; data do
depósito: 24062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316028

CAFÉ-RESTAURANTE A RAPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 218/
860917; identificação de pessoa colectiva n.º 501711740; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323792

VIOLA DESTRO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 266/
950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503364436; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316117

CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
DE A. SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 398/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504266020; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006316125
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SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO FOZ DO ALCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 503/
20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505651084; data do
depósito: 25062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323946

CLÍNICA DENTÁRIA ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 529/
20020916; identificação de pessoa colectiva n.º 506192180; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323954

J. & S. ROMÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 417/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504636499; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323962

J. VÍTOR & SILVA � CONSTRUÇÃO E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 496/
20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505754274; data do
depósito: 28062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323806

ÓBIDOS

SOBRALFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 44/910422;
identificação de pessoa colectiva n.º 502360500; data do depósito:
24062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de Cam-
pos dos Santos Timóteo. 2004215011

FERREIRA & MONTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 478/
20030813; identificação de pessoa colectiva n.º 506673162; data do
depósito: 24062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2003.

6 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de Cam-
pos dos Santos Timóteo. 2004215062

PORTO DE MÓS

TÁXI CALVARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 132/
681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500571139.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encon-
tram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

6 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Susana Maria Marques
Tomás. 2005542024

LISBOA
ALENQUER

SOCIEDADE DE TÁXIS CARLOS DOMINGOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1764/
010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505444127; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/040604.

Certifico que foi registada a dissolução de sociedade e encerra-
mento da sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 11 de
Maio de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2008656187

ARRUDA DOS VINHOS

RIBAPOR � EQUIPAMENTOS
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 600/020102; identificação de pessoa colectiva n.º 501933735.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006157035

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ARRUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 53/850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501638610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2004170352

TAUROTEX � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 320/960830; identificação de pessoa colectiva n.º 503730696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006156390
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GARCIA & DIOGO � CONFECÇÕES
REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 424/990811; identificação de pessoa colectiva n.º 502758686.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006156730

TRANS LOROSAE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 469/000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504872990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006156128

TRANSPORTES ROGÉRIO & DIONISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 541/010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505315602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narci-
so dos Santos Guimarães. 2006156217

EVARISTO M. M. LUÍS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 623/020613; identificação de pessoa colectiva n.º 505842068.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006156241

TRANSGASPEL � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 676/030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506609286.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2004170336

T. C. J. � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 493/001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505113023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 Of. � Apresentação n.º 2/

20030829.
Cessação de funções de gerente do sócio José Maria Rodrigues

Domingos, por renúncia de 10 de Julho de 2003.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 Of. � Apresentação n.º 4/
20030829.

Cessação de funções de gerente da sócia Carla Cristina Rodrigues
Domingos Videira, por renúncia de 10 de Julho de 2003.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 Of � Apresentação n.º 5/
20030829.

Cessação de funções de gerente da sócia Maria Teresa Rodrigues
Domingos Couto, por renúncia de 10 de Julho de 2003.

Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, em substituição legal
da Conservadora interina, Maria Isabel Narciso dos Santos Guima-
rães. 2006157728

RODADA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 660/030123; identificação de pessoa colectiva n.º 506450325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 2 de Julho
de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos re-
ferentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narci-
so dos Santos Guimarães. 2008727343

CASCAIS

SOUSA, ALVES & PACHECO,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 229-
-Sintra.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
de 2000.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000150404

VISCORGUE � APOIO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5677-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502633301; números
e data das prestações de contas: 4681, 4680 e 4678/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes às prestações de contas dos exercí-
cios dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Conservadora Destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 3000152141

TRANSPORTES ANTÓNIO LEITÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 958/
011018-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500480796; ins-
crição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 5/011018 e 41/020104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Transportes António Leitão & Fi-
lho, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial do Alto do Colaride,
lote N, fracção H, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 74 819 euros e
69 cêntimos, correspondendo à soma de três quotas, duas quotas iguais
de 12 469 euros e 95 cêntimos cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Susana Margarida Domingos da Conceição Raposo e Pe-
dro Miguel Domingos da Conceição, e outra de 49 879 euros e 79 cên-
timos, do sócio Aníbal Mendes da Conceição.

4 � Apresentação n.º 41/020104 � Averbamento n.º 1.
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Cessação de funções dos gerentes Susana Margarida Domingos da
Conceição Raposo e Pedro Miguel Domingos da Conceição, por
renúncia, em 15 de Março de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000152140

JOSÉ LUÍS OLIVEIRA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 531/
020201-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505558580; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/020201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Luís Lourenço de Oliveira, Paulo Jorge Calado de Oliveira e Pedro
Miguel Calado de Oliveira, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Luís Oliveira � Comércio de
Carnes, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
P 505558580, fica com a sua sede na Rua do Casal da Serra, 7,
Rinchôa, Rio de Mouro, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar sucursais, agências em Portugal ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio de carnes, talho, char-
cutaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, uma de
500 euros, pertencente ao sócio José Luís Lourenço de Oliveira, outra
de 2250 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Calado de Oliveira,
e outra de 2250 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Calado de
Oliveira.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá o direito de preferência em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, remunerada ou não, será exercida por dois
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócio José Luís Lou-
renço de Oliveira e Pedro Miguel Calado de Oliveira.

§ 2.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um só gerente.

6.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações ou
quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao objecto social.

7.º

A sociedade poderá adquirir quotas ou participar, por qualquer
forma, em outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu,
em agrupamentos complementares de empresas e em sociedades re-
guladas por leis especiais.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
necessite, nos termos e condições deliberadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003241353

EUROSSOMA � SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS
E FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8821/
940324-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503200646; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 31/011011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4501 euros e
20 cêntimos, pertencente a Ana Cristina Aguiar Campos de Olivei-
ra Marques, e uma de 498 euros e 80 cêntimos, pertencente a Car-
los Alberto da Silva Marques.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000152138

PAULIMARIS � SOCIEDADE EXPORTADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 673-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503623767; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 70/011015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 70/011015.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, sendo 6450$ por incorporação

de reservas legais, 373 006$ por incorporação de resultados transi-
tados, e 222 954$, realizado em dinheiro.

Artigo alterado: 5.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Esmeralda Oliveira Jorge � 2500 euros.
2) Joaquim Paulino de Oliveira � 2500 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000152137

MUNDIQUADRO � MATERIAL ELÉCTRICO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 584-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503613045; número e
data da prestação de contas: 7618/011003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Conservadora Destacada, Maria Leo-
nor Baptista e Ferro Pereira. 3000152136

SOVEX � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE VÍVERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 612-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500276390; número e
data da apresentação: 7761/11102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora Destacada, Maria Fernanda Marques Rolão Cam-
pos Garcia. 3000152135

CASA DE TECIDOS � ALBERTO ESPÍRITO SANTO
AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4934-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502000783; número e data
da apresentação: 7770/11102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora Destacada, Maria Fernanda Marques Rolão Cam-
pos Garcia. 3000152133

SINTRÓLEO � COMÉRCIO DERIVADOS
DE PETRÓLEO DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8809-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503202274; número e data
da apresentação: 7852/011015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Pelo Escriturário Superior, a Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000152132

ASADORADA � TRANSPORTADORA DE SERVIÇOS
EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 072-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503934372; número e
data da apresentação: 7855/011015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Pelo Escriturário Superior, a Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000152130

IRMÃOS ROSÁRIO � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9547-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503374458; número e data
da apresentação: 7851/011015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Pelo Escriturário Superior, a Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000152128

TECNIED � CONSTRUÇÕES CIVIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 154-
-Sintra; número e data da apresentação: 7872/011015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Pelo Escriturário Superior, a Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000152127

CARDOSO & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4068-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501645500; número e data
da apresentação: 7769/11102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora Destacada, Maria Fernanda Marques Rolão Cam-
pos Garcia. 3000152126

CONSTRUÇÕES IRMÃOS LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 117-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503805793; número e
data da apresentação: 7786/11102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora Destacada, Maria Fernanda Marques Rolão Cam-
pos Garcia. 3000152125

COFISEL � CONTABILIDADE E FISCALIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2435-
-900118-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500849897;
inscrição n.º 4, número e data da apresentação: 81/010928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, titu-
ladas uma em nome do sócio Mário Maximiano Duarte da Silva e
outra em nome da sócia Susete Maria Simões da Silva Maximiano.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000152124

O REZINGÃO � ENSINO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3223-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501317619.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Conservadora Destacada, Maria Leo-
nor Baptista e Ferro Pereira. 3000152112

PROMITAGUS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA DO TAGUSPARQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9418-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502321920.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152110

PASTELARIA E CERVEJARIA LANCHONETE
GALIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2528-
-Sintra.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152109

PASTELARIA CENTRAL DE MEM MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1597-Sin-
tra, identificação de pessoa colectiva n.º 500212155.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1997.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152108

PACK 2000 � COMÉRCIO PRODUTOS
DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 120-
-Sintra; número e data da apresentação: 7323/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Pelo Escriturário Superior, a Conservadora, (Assinatura ilegível.)
3000152106

LABORATÓRIO NORMAL � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1389-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500162026; número e data
da prestação de contas: 6723/010823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Conservadora Destacada, Maria Leo-
nor Baptista e Ferro Pereira. 3000152097

CENTRO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS
DE DIAMANTINO MARTINS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8904-
-Cascais; número e data da prestação de contas: 6808/010828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Conservadora Destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 3000152091

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 127-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 500834547.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152089

ANSELMO & AMARAL � CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 663-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504973649.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152087

STOCK CASAS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 600-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505122014.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152086

CARLOS COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4960-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502384824.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152082

R. A. N. � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9849-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503972339.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152081

MODELO DE ALGÉS � LOTARIAS E APOSTAS
MÚTUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1387-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500520925.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152078

JONASBEL, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 270-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504408488.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152075

CONSULGRUPO � CONSULTORES DE ORGANIZAÇÃO,
GESTÃO E AUDITORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 944-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501909281.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152074

RESTAURANTE SNACK-BAR RIORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8937-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503229563.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152072

CONSTROSTAND � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9491-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503362301.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152070

DUPA � CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6596-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502603526.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152066

CRUZFER � REPRESENTAÇÕES, MATERIAIS
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 329-
-Sintra; número e data da apresentação: 5047/000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 3000152064

ALCONSTROI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4220-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501716963.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício
3000152063

ODONTACT � SERVIÇOS ESTOMATOLÓGICOS
E PRÓTESE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 158-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504066285; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 121/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota e igual valor nominal
do único sócio.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 3000152060

ALBINO GOMES & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ASSENTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8836-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503202231.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 257/011227.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1) Vítor Manuel Patrício Gomes � 2500 euros.
2) Maria José da Fonseca Patrício Gomes � 2500 euros.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000152059

MAR DE CÓPIAS � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 953-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504260464.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

Pela Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 3000152058

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE ALVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8715-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503589799; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 83/20040616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor no-
minal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencente ao sócio João
Marques Louro, outra com o valor nominal de 1666 euros e 66 cên-
timos, pertencente ao sócio Alberto Manuel Marques Louro, e ou-
tra com o valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencente
à sócia Maria Delfina Marques Salvado.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vi-
cente Paula. 3000152160
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INFRACÇÕES � DESIGN DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8712-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503589772; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/021031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 25 000 euros cada, uma de cada um dos sócios Maria Luísa Fettweis
Coder Mendonça e José Emídio da Silva Arantes Russel.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 1000253915

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BENEDICTUS � ANTIGUIDADES E OBJECTOS
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2510/820907; identificação de pessoa colectiva n.º 501344314;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 52/011129.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 � Apresentação n.º 52/011129.
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores que constituem o património social, e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 4250 euros, do sócio
Miguel Curiel de Sant�Ana Mendes, e outra de 750 euros, da sócia
Vera Helena de Curiel Marques Pereira Mendes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000152150

EPALGAR � EMPRESA DE TURISMO, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4281/931210; identificação de pessoa colectiva n.º 501552766;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 23/20011023.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to aos artigos 4.º e 5.º
Reforço: 300,53 euros, realizado, quanto a 50,53 euros, por in-

corporação de reservas, e quanto a 250 euros, em dinheiro.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 125 000 euros, integralmente subscrito
e realizado, dividido em 25 000 acções com o valor nominal de 5 eu-
ros cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, mediante simples deli-
beração precedida de parecer favorável do conselho fiscal, aumentar

o capital social uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao
montante de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções são nominativas ou ao portador, e reciprocamen-
te convertíveis, podendo ser representadas por títulos de 50 ou mais
acções, que são a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou
subdivisão, sendo as despesas de conversão, averbamento, junção ou
desdobramento dos títulos de responsabilidade dos respectivos ac-
cionistas.

2 � Os títulos representativos das acções serão sempre assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser feitas, nos ter-
mos da lei, por chancela.

3 � A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias.

4 � O capital social está representado por acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000152163

ARTEPUB, ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4262/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503114634;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 224/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro pelos sócios mencio-

nados em 1.º e 2.º lugar, com a quantia de 7230$ e 4820$, respec-
tivamente, e pelos sócios Miguel Ângelo Cordeiro do Carmo, casa-
do com Rita Silva Torrão Pereira na comunhão de adquiridos, Avenida
de Rui Grácio, 84, 1.º, C, Santa Marta de Corroios, Seixal, e Susana
Cordeiro do Carmo, solteira, maior, Praceta de Artur Bernardino, 3,
rés-do-chão, esquerdo, Agualva-Cacém, Sintra, com a quantia de
4 009 640$ e 1 002 410$, respectivamente.

1) João Francisco Raposo Candeias do Carmo.
2) Maria de Lurdes Domingues Cordeiro do Carmo.
3) Miguel Ângelo Cordeiro do Carmo.
4) Susana Cordeiro do Carmo.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
20 000 euros, pertencente ao sócio Miguel Ângelo Cordeiro do Car-
mo, uma de 15 000 euros, pertencente ao sócio João Francisco Ra-
poso Candeias do Carmo, uma de 10 000 euros, pertencente à sócia
Maria de Lurdes Domingues Cordeiro do Carmo, e uma de 5000 eu-
ros, pertencente à sócia Susana Cordeiro do Carmo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000152162

B. A. & N. � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1878/900914; identificação de pessoa colectiva n.º 502414774;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 55/011120.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 55/011120.
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 411$, em dinheiro e subscrito quanto a 168 675$ e

293 675$ pela sócia Maria de Assunção de Castro Sá da Bandeira
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Sarafana, quanto a 30 121$ pela sócia Françoise Léone Hélène Car-
doso de Bethencout Pinto de Abreu e quanto a 109 940$ pelo João
Manuel Ribeiro da Fonseca Calixto.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1400 euros, pertencente à sócia Maria de Assunção de Castro Sá
da Bandeira Sarafana, uma de 2437 euros e 50 cêntimos, perten-
cente à sócia Maria de Assunção de Castro Sá da Bandeira Sarafana,
uma de 250 euros, pertencente à sócia Françoise Leóne Hélène
Cardozo de Bethencourt Pinto de Abreu, e uma de 912 euros e
50 cêntimos, pertencente ao sócio João Manuel Ribeiro da Fonse-
ca Calixto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000152161

LISBOA � 2.A SECÇÃO

IMMI, IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5729/950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503466816;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/20011121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Capital: 5985,58 euros.
Sócios e quotas:
Joaquim Luís Machado de Sousa Vinagre � 3990,38 euros.
João Manuel de Matos Ferreira � 1995,20 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5985,58 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3990,38 euros, do sócio Joaquim Luís Machado de Sousa
Vinagre, e outra no valor nominal de 1995,20 euros, do sócio João
Manuel de Matos Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000152143

FÁBRICA DE ESTOFOS JOMICAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 427/880505; identificação de pessoa colectiva n.º 501664491;
inscrição: 7/20031016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa
da Silva Rosa. 2004264314

LISBOA � 3.A SECÇÃO

ROMISSIL � CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1736; identificação de pessoa colectiva n.º 502398558; número
e data da entrada: 18 433/031218.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005059463

REIS & PIMENTA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 774/640409; identificação de pessoa colectiva n.º 500229465;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 12 e 13/040617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Nenita Gulamo Ali, por re-
núncia, em 17 de Abril de 2001, e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 17 de Abril de 2001,
de José Carlos Rodrigues Coelho, Rua de Heliodoro Salgado, 52, cave
direita, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004327790

SOFARGES � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9738/20001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505088312;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 5; números e datas das apresentações: 16/040628,
1/040629 e 17/040628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de António Moreira de Sousa Braga e de João
Carlos Gamelas Pereira Zagallo, por renúncia, em 14 de Junho de
2004, e também a cessação das funções de Manuel Carlos Guerra
Pinheiro Vieira Reis, por renúncia, em 14 de Junho de 2004, e fo-
ram designados os seguintes membros do conselho de administração,
em 15 de Junho de 2004:

Período: triénio de 2004-2006.
Presidente, Fernando José de Melo Osório Soares Mendes, Quinta

de São João, Barreiras do Tejo, Abrantes; vogais: Ana Maria Amado
de Sousa Cabral Soares Mendes, residente na morada anterior, e João
Filipe da Silva Folque Gouveia, Quinta dos Alfinetes, Caminho dos
Frades, Sintra.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007611767

LOURES

ALCARREÑA DE PARAFARMACIA
Y DISEÑO, S. L. (SUCURSAL)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 710/
20040608; identificação de pessoa colectiva n.º P980273854; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040608.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 5/20040608.
Facto: constituição de representação permanente.
Firma: Alcarreña de Parafarmacia Y Diseño, S. L.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: Rua do Dr. Esquerdo, 105, Madrid.
Objecto:
a) A assessoria e consultadoria de empresas em assuntos farma-

cêuticos, cosméticos, assimilados a instrumentos � categoria de
Comunidade Europeia (devices);

b) Prestação de todo o género de serviços, incluindo a cedência
de pessoal para a realização dos mesmos;

c) Venda, distribuição e fabricação de produtos farmacêuticos e
cosméticos e assimilados a instrumentos � categoria de Comunida-
de Europeia (devices);
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d) Formação de pessoal de venda às farmácias;
e) Formação de pessoal em propaganda médica;
f) Treinamento de pessoal relativamente à parte técnica dos pro-

dutos;
g) Preparação de conferências e reuniões informativas ou de qual-

quer outro género.
Capital: 5008,64 euros.
Local da representação: Rua do Almirante Reis, 9, 6.º, B fregue-

sia da Portela.

Certifico ainda que a sociedade representada se rege pelos seguin-
tes estatutos:

ARTIGO 1.º

Denominação

Com o nome de Alcarreña de Parafarmacia Y Diseño, Sociedade
Limitada, constitui-se a presente sociedade de responsabilidade limi-
tada, de direito espanhol, a qual se fica a reger pelos presentes esta-
tutos e, naquilo que os mesmos não contemplem, pela Lei n.º 2/1395,
de 23 de Março, de Sociedades de Responsabilidade Limitada.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade será indeterminada.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto:
a) A assessoria e consultadoria de empresas em assuntos farma-

cêuticos, cosméticos, assimilados a instrumentos � categoria de
Comunidade Europeia (devices);

b) Prestação de todo o género de serviços, incluindo a cedência
de pessoal para a realização dos mesmos;

c) Venda, distribuição e fabricação de produtos farmacêuticos e
cosméticos e assimilados a instrumentos � categoria de Comunida-
de Europeia (devices);

d) Formação de pessoal de venda às farmácias;
e) Formação de pessoal em propaganda médica;
f) Treinamento de pessoal relativamente à parte técnica dos pro-

dutos;
g) Preparação de conferências e reuniões informativas ou de qual-

quer outro género.
O objecto social pode ser desenvolvido total ou parcialmente,

mediante a titularidade de acções ou participações em outras Socie-
dades de idêntico ou análogo objecto social.

ARTIGO 4.º

Sede da sociedade

A sede social fica estabelecida em Madrid, na Rua do Dr. Esquer-
do, 105.

O órgão de administração fica autorizado para determinar a trans-
ferência da sede da sociedade dentro da mesma localidade, bem como
para abrir qualquer sucursal, agência, delegação, depósito, estabeleci-
mento ou escritório que entender conveniente em qualquer parte do
território nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 5.º

Data de início das operações

A sociedade inicia as suas operações no dia de hoje.

II

Do capital social e das participações sociais

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social, subscrito e realizado na totalidade, é de 5008 eu-
ros e 64 cêntimos, dividido em 832 participações sociais, iguais,
indivisíveis e acumuláveis, de 6,02 euros de valor nominal cada uma,
e numeradas sequencialmente de 1 a 832, ambos incluídos.

O capital social está integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 7.º

Regime das participações sociais

As participações sociais em que está dividido o capital social não
são representadas em nenhum caso por títulos especiais, nominativos
ou ao portador; também não se emitirão senhas provisórias como
elemento de prova de uma ou de várias participações sociais.

O único título de propriedade é a escritura de constituição e, nos
casos de alteração do capital social ou de aquisição por transmissão
inter vivos ou mortis causa, pelos respectivos documentos públicos.

As certidões do livro de registo de sócios não substituem, em
nenhum caso, o título público de aquisição.

III

Dos sócios, dos seus direitos e obrigações

ARTIGO 8.º

Qualidade de sócio

A qualidade de sócio é adquirida pela posse de uma ou mais parti-
cipações, e implica a aceitação de todos os direitos e obrigações
definidos nas leis, nos presentes estatutos ou nas deliberações so-
ciais.

ARTIGO 9.º

Usufruto e penhor de participações sociais

Em caso de usufruto de participações sociais, a qualidade de sócio
reside no titular da nua-propriedade, mas corresponde ao usufrutuá-
rio o direito a receber os respectivos dividendos durante o usufruto.

No caso de penhor de participações sociais corresponde ao pro-
prietário das mesmas o exercício de todos os direitos de sócio. No
caso de execução do penhor, observar-se-ão as regras que para a
transmissão obrigatória (transmisión forzosa) constam do artigo 31.º
da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada.

ARTIGO 10.º

Administração das participações sociais

Os sócios administram livremente as suas participações. Contu-
do, a transmissão das participações sociais deverá fazer-se na obser-
vância das restrições que estabelece o artigo 11.º destes estatutos.

ARTIGO 11.º

Restrições à transmissibilidade das participações sociais

Qualquer transmissão de participações que se pretenda efectuar
deverá sujeitar-se às seguintes normas:

a) Transmissão voluntária por actos inter vivos � é livre a trans-
missão voluntária de participações sociais que não tenham associada
qualquer prestação acessória, por actos inter vivos, quando tal trans-
missão se verifique entre sócios, em favor do cônjuge, ascendente
ou descendente do sócio, ou em favor de sociedades pertencentes ao
mesmo grupo que a transmitente.

Para além dos casos atrás referidos, a transmissão voluntária por
actos inter vivos de participações sociais que não tenham associada
qualquer prestação acessória, se fica a reger pelas seguintes regras:

1) O sócio que pretenda transmitir a sua participação ou partici-
pações deverá comunicar tal pretensão, por escrito, ao órgão de
administração, expondo o número e as características das participa-
ções que deseja transmitir, a identidade do adquirente e o preço e
demais condições da transmissão;

2) A transmissão ficará dependendo do consentimento da assem-
bleia de sócios da companhia, a qual só poderá recusar a transmissão
desde que comunique ao transmitente, por qualquer meio, a identida-
de de um ou vários sócios ou de terceiros que adquiram a totalidade
das participações;

3) O preço das participações, a forma do pagamento e as outras
condições da operação, serão aquelas que venha a convencionar o
sócio transmitente, o qual deverá comunicar tais condições à socie-
dade;

4) O documento público de transmissão deverá outorgar-se no
prazo de um mês a partir da comunicação, pela sociedade, da iden-
tidade do adquirente ou adquirentes;

5) O sócio pode transmitir as participações nas condições que
comunicou à sociedade passados três meses a partir da data em que
informou da sua pretensão de transmitir as participações, desde que
a sociedade não lhe tenha comunicado a identidade de qualquer ad-
quirente ou adquirentes.
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Este regime será também aplicável à transmissão voluntária, por
actos inter vivos, do direito de preferência que nos aumentos do capital
social corresponda aos sócios nos termos dos artigos 75.º e seguin-
tes da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada.

B) Transmissão obrigatória � a transmissão obrigatória de parti-
cipações sociais na sequência de qualquer procedimento de execução
fica a reger-se pelas disposições do artigo 31.º da Lei das Sociedades
de Responsabilidade Limitada.

Para este efeito, e desde que não haja sócios interessados, a socie-
dade pode exercer o direito de preferência sobre as participações
sociais embargadas;

c) Transmissão mortis causa � a aquisição por sucessão heredi-
tária de participações sociais confere ao herdeiro ou legatário a
condição de sócio, devendo este, contudo, comunicar à sociedade a
aquisição hereditária verificada.

Sem embargo do atrás exposto, as sócios sobreviventes têm direi-
to a adquirir, na proporção da sua respectiva participação, caso se-
jam vários os interessados, as participações do sócio falecido, de-
vendo nesse caso pagar a contado, ao adquirente hereditário, o valor
real das mesmas na data do falecimento, avaliação essa que será
efectuada nos termos do artigo 100.º da Lei das Sociedades de Res-
ponsabilidade Limitada. Tal direito deverá exercer-se no prazo de
três meses a partir da comunicação à sociedade da aquisição heredi-
tária.

ARTIGO 12.º

Livro de registo dos sócios

A sociedade terá um livro de registo dos sócios, no qual se inscre-
verá a titularidade originária e as sucessivas transmissões, quer sejam
elas voluntárias ou obrigatórias, das participações sociais, bem como
a constituição de direitos reais e outros ónus sobre as mesmas. Em
cada anotação indicar-se-á a identidade e a morada do titular da
participação ou do titular do direito de ónus constituído sobre a
mesma.

Qualquer sócio pode consultar este livro de registos, o qual man-
ter-se-á sob o cuidado e responsabilidade do órgão de administração.

O sócio e os titulares de direitos reais ou de onerações sobre as
participações sociais têm direito a obter uma certidão das participa-
ções, direitos ou ónus registados em seu nome.

ARTIGO 13.º

Carácter indivisível das participações

As participações são indivisíveis. Os co-proprietários de uma
participação são responsáveis solidariamente, perante a sociedade,
de todas as obrigações que decorram da condição de sócio, devendo
ainda designar uma única pessoa que exerça, em seu nome, os direi-
tos inerentes a tal condição. A mesma regra se aplica aos demais
casos de co-titularidade de direitos sobre participações.

IV

Do funcionamento e administração da sociedade

ARTIGO 14.º

Funcionamento da sociedade

A sociedade reger-se-á pela vontade dos sócios expressa na as-
sembleia geral, e será administrada pelo órgão que designe a assem-
bleia geral.

A) Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Assembleia geral: convocação e constituição

A assembleia geral será convocada pelo órgão de administração e,
se for caso disso, pelos liquidatários da sociedade.

O órgão de administração deverá convocar uma reunião da as-
sembleia geral nos seis primeiros meses de cada exercício, a fim de
avaliar a gestão da sociedade e aprovar, no caso, as contas do exer-
cício anterior e determinar a aplicação do resultado.

Por outro lado, o órgão de administração deverá convocar a reu-
nião da assembleia geral sempre que entender ser necessário e, bem
assim, sempre que tal seja pedido por um ou vários sócios que repre-
sentem, no mínimo, 5 % do capital social, e que deverão expor no
pedido os assuntos que pretendem sejam tratados na reunião da as-
sembleia. Neste caso, a assembleia geral deverá ser convocada de

maneira a poder celebrar reunião no mês seguinte ao da data em que
se tenha pedido, mediante requerimento notarial, ao órgão de admi-
nistração, a convocação da mesma, devendo constar obrigatoriamente
da ordem dos trabalhos os assuntos que foram objecto do pedido em
causa.

O aviso de convocação far-se-á através de comunicação pesso-
al, por escrito, a cada um dos sócios, remetida aos respectivos
domicílios, e devendo existir, como mínimo, um prazo de 15 dias
entre o aviso de convocação e a data prevista para a celebração
da reunião. Do aviso deverá, bem assim, constar o nome da
sociedade, a data, hora e lugar da reunião e a ordem de trabalhos
da mesma. O aviso de convocação remeter-se-á por correio
registado com aviso de recepção. O prazo começará a contar a
partir da data em que tenha sido remetido o aviso de convocação
ao último dos sócios.

Sem prejuízo do atrás exposto, a reunião da assembleia conside-
rar-se-á legalmente constituída para tratar qualquer assunto, sem
necessidade de aviso de convocação prévio, sempre que se encontre
presente ou devidamente representado todo o capital social, e todos
os assistentes aceitem por unanimidade a celebração da reunião e a
ordem dos trabalhos da mesma.

As reuniões da assembleia podem decorrer tanto na sede da socie-
dade como em qualquer outro lugar que o órgão de administração da
companhia determine.

Todos os sócios têm direito a assistir às reuniões da assembleia
geral. Os estatutos não podem exigir como condição para assistir às
reuniões da assembleia geral a titularidade de um número mínimo de
participações.

Os sócios podem fazer-se representar por outros sócios, pelo
cônjuge, pelos ascendentes ou descendentes ou por qualquer outra
pessoa.

A representação abrange a totalidade das participações de que seja
titular o sócio representado, devendo a mesma ser outorgada por
escrito. Se tal representação não constar de documento público,
deverá ser outorgada especialmente para cada reunião da assembleia.

ARTIGO 16.º

Assembleia geral: debates e deliberações

A vontade dos sócios, por maioria expressa na assembleia geral,
regerá a vida da sociedade. As sessões são dirigidas pelo presidente,
o qual apresentará para debate os assuntos, seguindo a ordem cons-
tante do aviso de convocação, e porá termo, se necessário, a cada
debate, propondo a votação pertinente.

Salvo que a Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada ou
os estatutos disponham outra coisa, as deliberações são adoptadas
por maioria de votos legalmente expressos, desde que representem,
no mínimo, um terço dos votos correspondentes às participações
sociais em que o capital social esteja dividido. Para tanto não serão
computados os votos em branco.

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, estabelecem-se as
seguintes excepções:

Para que não seja exigida maioria qualificada, o aumento ou redu-
ção do capital, assim como qualquer outra modificação dos estatutos
da sociedade, carecem de voto favorável de mais de metade dos votos
correspondentes às participações em que esteja dividido o capital
social;

A transformação, fusão ou cisão da sociedade, a supressão do di-
reito de preferência nos aumentos de capital, a exoneração de só-
cios e a autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 65.º da Lei das
Sociedades de Responsabilidade Limitada, carecem do voto favorá-
vel de, pelo menos, dois terços dos votos correspondentes às parti-
cipações em que esteja dividido o capital social.

As actas das reuniões da assembleia geral deverão conter necessa-
riamente a lista dos assistentes e ser pela própria assembleia no fim
de cada reunião ou, em caso diverso, num prazo de 15 dias, pelo
presidente da assembleia geral e por dois sócios fiscais (interventores),
um deles em representação da maioria e o outro em representação
da minoria.

B) Da administração da sociedade

ARTIGO 17.º

A sociedade será regida e administrada, consoante determine a
assembleia geral, por uma destas formas:

a) Um administrador único;
b) Vários administradores em conjunto, podendo ser dois como

mínimo e três no máximo;
c) Vários administradores solidários, podendo ser dois como mí-

nimo e três no máximo;
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d) Um conselho de administração integrado por 3 membros como
mínimo e 12 como máximo.

ARTIGO 18.º

A representação da sociedade, em julgamento e fora dele, compe-
te ao órgão de administração, que deverá sujeitar-se às regras a se-
guir estabelecidas, consoante seja a modalidade do órgão de adminis-
tração que em cada ocasião esteja a dirigir e administrar a companhia:

a) Ao administrador único;
b) A dois ou três, em conjunto e conforme o número deles, den-

tre os administradores conjuntos;
c) A cada um dos administradores solidários;
d) Ao conselho de administração de maneira colegial.
O órgão de administração, por conseguinte, pode fazer e levar a

cabo, desde que observe o regime de actuação que corresponder em
cada caso à modalidade adoptada, tudo quanto esteja abrangido no
âmbito do objecto social, assim como exercer todos quantos pode-
res não estejam expressamente reservados pela lei ou por estes es-
tatutos à assembleia geral.

A título apenas exemplificativo, correspondem à administração
da sociedade os seguintes poderes e tudo quanto com eles tenha al-
guma relação, de maneira lata e sem qualquer restrição:

1) Administrar bens e interesses de qualquer natureza, com todos
os poderes inerentes à administração e, por conseguinte, celebrar,
modificar, adiar ou extinguir, em qualquer posição, contratos de ar-
rendamento de coisas, obras ou serviços; de custódia, de transporte
ou de seguro; pedir e apresentar contas; exigir e receber tudo quanto
seja devido, por qualquer título, à sociedade; assistir a assembleias e
praticar qualquer acto de natureza administrativa;

2) Emitir ou sacar, ceder, endossar, descontar, avalizar, aceitar,
cobrar, pagar, mesmo mediante intervenção, e protestar letras de
câmbio, quer sejam comerciais, financeiras ou de qualquer outra na-
tureza, livranças (pagarés), cheques ou quaisquer outros documentos
representativos de dinheiro, valores ou créditos;

3) Abrir, movimentar e cancelar contas correntes, de crédito e
de poupança, com garantia pessoal ou de valores, junto de quais-
quer bancos, caixas de aforro, e instituições de crédito; depositar
e levantar das mesmas qualquer quantia por intermédio de che-
ques, letras de câmbio, transferências ou outros procedimentos;
aprovar ou impugnar liquidações ou extractos; depositar e levan-
tar títulos públicos e valores de qualquer natureza; convencionar
operações de crédito com garantia pessoal, pignoratícia ou hipo-
tecária, e formalizar, renovar e cancelar apólices; contratar cai-
xas de aluguer e cancelar os contratos; abri-las e efectuar ou le-
vantar depósitos das mesmas;

4) Determinar e alterar a individualidade física ou jurídica de pré-
dios, mediante agrupamentos, segregações, divisões materiais ou
horizontais, declaração de obra nova, eliminação de limites, marca-
ção de limites ou qualquer outra operação, sob o regime que enten-
der conveniente, estabelecendo, no caso, quotas e estabelecendo ou
alterando estatutos e regulamentos;

5) Comprar, retrair, vender, ceder, trespassar, trocar, entregar
como participação em sociedades, adjudicar em pagamento ou por
qualquer outro título, adquirir ou transmitir todo o género de bens,
móveis e imóveis, rústicos e urbanos, direitos e acções; constituir,
aceitar, alterar ou extinguir direitos reais de hipoteca mobiliária ou
imobiliária, penhor ordinário e sem entrega, anticrese, usufruto, su-
perfície, censos, servidões pessoais e prediais, preferência (tanteo y
retracto), opção e qualquer outro direito público ou atípico; transigir
e comprometer sob arbitragem, dar e receber dinheiro como em-
préstimo, afiançar obrigações de qualquer género; reconhecer dívi-
das e direitos; renunciar a direitos e expectativas; novar; renovar
mandatos e poderes; e, em geral, efectuar qualquer acto ou negócio
de estrito domínio, de disposição, obrigatório ou declarativo de ca-
rácter civil, comercial ou administrativo, com as pessoas, objectos,
preços ou contraprestações, pactos, cláusulas e condições que en-
tender conveniente;

6) Actuar sob qualquer título, junto de quaisquer autoridades, or-
ganismos, funcionários, juízes e tribunais de qualquer ordem, grau
(mesmo o Supremo Tribunal), jurisdição e magistratura, em quais-
quer processos, procedimentos e julgamentos cíveis, crimes, admi-
nistrativos, contenciosos, contencioso-administrativos, ou de qual-
quer outra natureza, os quais poderá acompanhar ao longo de todos
os seus trâmites, instâncias, ocorrências e recursos, mesmo os recur-
sos extraordinários de cassação e revisão, até à sua conclusão e exe-
cução, efectuando todo o género de diligências, mesmo de recusa,
confissão, resposta a inquirições (absolución de posiciones), tran-
sacção, aceitação de posições contrárias (allanamiento), desistênci-
as e renúncia; emitir e receber intimações e notificações, e promo-

ver acções de autorização, concessão, certidão, documentação, ex-
pedição de cópias, mesmo desta escritura e registo;

7) Executar as deliberações da assembleia geral;
8) Conferir procurações a pessoas concretas, quer sejam ou não

administradores da sociedade, com os poderes que entender conve-
nientes; revogar tais poderes e outorgar e assinar aqueles documen-
tos públicos ou privados que sejam congruentes com os poderes
mandatados e, em especial, a correspondência e os recibos e de qual-
quer género.

ARTIGO 19.º

Para ser designado administrador não é necessário possuir a con-
dição de sócio.

Não podem ser administradores pessoas que tenham falido ou sido
objecto de concurso de credores e não reabilitados, os menores in-
terditos, os condenados a penas que comportem a proibição de exer-
cer cargos públicos, aqueles que tenham sido condenados por incum-
primento grave de leis ou disposições sociais e aqueles que, devido
ao seu cargo, não possam exercer o comércio.

Também o não podem ser os funcionários da administração com
funções que tenham a ver com as actividades próprias da sociedade.

A designação dos administradores terá efeitos desde o momento
da sua aceitação.

ARTIGO 20.º

O cargo exercer-se-á por tempo indeterminado, podendo contudo
ser exonerados em qualquer momento por deliberação da assembleia
geral dos sócios que representem dois terços dos votos correspon-
dentes às participações sociais em que esteja dividido o capital so-
cial.

ARTIGO 21.º

O cargo de administrador não é remunerado.

ARTIGO 22.º

Quando a administração e a representação da sociedade sejam
incumbidas a um conselho de administração, observar-se-ão as re-
gras que a seguir se referem.

O conselho de administração deverá compor-se de 3 vogais no
mínimo e 12 no máximo.

O conselho elege o seu presidente, o secretário, e um vice-presi-
dente, desde que estas designações não tenham sido feitas pela as-
sembleia no momento da eleição dos administradores ou ocupem tais
cargos ao mesmo tempo da reeleição.

O conselho reunir-se-á sempre que assim o requeira um adminis-
trador ou assim seja decidido pelo presidente ou por quem o substi-
tua, a ele correspondendo emitir efectuar o respectivo aviso de con-
vocação. No caso de que tenha sido requerido por um administrador,
o presidente não poderá demorar a convocação mais além de um
prazo de 15 dias contados a partir da data de recepção do pedido
feito pelo administrador requerente.

O aviso de convocação enviar-se-á por correio registado com aviso
de recepção e com uma antecedência de 15 dias sobre a data de ce-
lebração.

O conselho fica legalmente constituído quando assistirem à reu-
nião, estando presentes ou representados, administradores em nú-
mero que signifique a metade mais um dos membros. Em caso de
número ímpar de administradores, a metade apurar-se-á para me-
nos. As representações são conferidas por intermédio de uma carta
endereçada ao presidente.

Compete ao presidente iniciar a sessão e dirigir o debate dos as-
suntos, outorgando a palavra, e fornecendo aos membros do conse-
lho notícias e informações sobre o andamento dos assuntos sociais.

As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos assistentes
à reunião; em caso de empate, decide o voto de qualidade do presi-
dente.

Os debates e deliberações do conselho são passados para um livro
de actas, as quais são assinadas pelo presidente e pelo secretário.

A execução das deliberações compete ao secretário, ou ao conse-
lho que o próprio administrador designe ou ao procurador com po-
deres para executar e reduzir a instrumento público as referidas de-
liberações.

O conselho pode designar, dentre os seus vogais, um ou mais ad-
ministradores-delegados sem prejuízo das procurações que possa tam-
bém conferir a qualquer pessoa, devendo em cada caso determinar
os poderes a conferir.

A delegação permanente de algum poder do conselho de adminis-
tração num ou em vários administradores-delegados e a designação
do administrador ou administradores que deverão preencher esses
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cargos, carece, para ser válida, do voto a favor de duas terças partes
dos componentes do conselho; por outro lado, até à sua inscrição
no Registo Mercantil, a designação não terá qualquer efeito.

Em nenhum caso poderá ser objecto de delegação a representação
das contas e dos balanços perante a assembleia geral, nem os pode-
res que a mesma conceda ao conselho, salvo que seja expressamente
autorizado a tal, pela assembleia.

V

Contas anuais e aplicação do resultado

ARTIGO 23.º

Exercício social

O exercício social começa no dia 1 de Janeiro e acaba no dia 31 de
Dezembro de cada ano, à excepção do primeiro exercício, que co-
meçará no dia em que se iniciem as operações da sociedade.

ARTIGO 24.º

Contas anuais

Todos os anos, no prazo máximo de três meses contados a partir
do encerramento do exercício social, o órgão de administração de-
verá preparar as contas anuais (abrangendo o balanço, a conta de
ganhos e perdas e a memória), o relatório de gestão e a proposta de
aplicação dos resultados, redigido de maneira clara para que seja
possível conhecer exactamente a situação financeira da sociedade, e
observando, quanto ao conteúdo, verificação, auditoria e formalida-
des, as regras estabelecidas pela Lei das Sociedades de Responsabili-
dade Limitada.

Tais documentos devem ser submetidos à consideração e, no caso,
aprovação da assembleia geral num prazo de três meses a seguir à
sua terminação (sic).

A partir do aviso de convocação da assembleia geral, todo o ac-
cionista poderá obter da sociedade, de maneira imediata e gratuita,
os documentos que irão ser submetidos à consideração da mesma,
assim como, no caso, o relatório de gestão e o relatório dos reviso-
res de contas (auditores de cuentas). Do aviso de convocação deve-
rá constar a menção deste direito.

ARTIGO 25.º

Aplicação do resultado

O lucro de cada exercício, caso exista e seja deliberada a sua dis-
tribuição, repartir-se-á entre os sócios na proporção das suas parti-
cipações, sem prejuízo das reservas legais ou voluntárias determina-
das de maneira legal, e tudo em conformidade com a Lei das
Sociedades de Responsabilidade Limitada.

VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á pelas causas previstas no artigo 104.º
da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada.

ARTIGO 27.º

Exoneração dos sócios

A sociedade poderá exonerar aqueles sócios que não cumpram a
obrigação de entregar suprimentos acessórios, assim como o sócio
administrador que vulnere a proibição de concorrência ou tenha sido
condenado, por sentença transitada em julgado, a indemnizar a so-
ciedade pelos prejuízos causados por actos contrários a esta lei ou
aos estatutos ou efectuados com negligência.

Com o consentimento de todos os sócios, poderão ser introduzi-
das nos estatutos outras causas de exoneração.

Caso um sócio seja exonerado, os restantes sócios podem adquirir
as participações daquele na forma estabelecida no artigo 11.º destes
estatutos, a partir de deliberação de exonerar o sócio titular das
mesmas.

Caso os sócios não exerçam este direito, dever-se-á, obrigatoria-
mente, proceder a uma redução do capital social na forma estabele-

cida na Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada. São causas
de exoneração as previstas no artigo 98.º da Lei das Sociedades de
Responsabilidade Limitada.

ARTIGO 28.º

Liquidatários

No caso de dissolução da sociedade, o administrador único deverá
demitir-se. Aqueles que, na altura da dissolução, detenham o cargo
de administrador passam a ser liquidatários da sociedade.

Os liquidatários levarão a termo as operações que estejam pen-
dentes de conclusão, cobrando as contas e pagando as dívidas da
sociedade, e procedendo conforme estabelecem os artigos 227.º e
seguintes do Código de Comércio, com os mais amplos poderes le-
gais, incluindo o de subestabelecer.

Os liquidatários ficam ainda autorizados a outorgar e reduzir a
instrumento público as extinções ou transmissões de qualquer obri-
gação ou contrato a que a sociedade estivesse obrigada, mesmo que
tais actividades lhes sejam exigidas após a conclusão do processo de
liquidação.

ARTIGO 29.º

Regulação legal

A remissão que nestes estatutos se faz às normas legais entender-
-se-á igualmente feita a outras que venham mais adiante interpretar,
ampliar, condicionar, alterar, substituir ou revogar as vigentes normas.

VII

Do sócio único

ARTIGO 30.º

Escritura e inscrição

A constituição da sociedade por um único sócio, a declaração
de tal situação como resultado de haver passado um único sócio
a ser proprietário de todas as participações sociais, a perda de tal
situação ou a transformação do sócio como resultado de terem
sido transmitidas alguma ou todas as participações, far-se-á cons-
tar em escritura pública que se inscreverá no Registo Mercantil,
devendo fazer-se constar necessariamente na inscrição a identidade
do sócio único.

Enquanto a sociedade mantenha a sua condição de unipessoal, a
mesma deverá fazer constar expressamente tal condição em toda a
documentação, correspondência, notas de encomenda e facturas e
em todos os anúncios que publique por disposição legal ou estatutá-
ria.

ARTIGO 31.º

Decisões do sócio único

Na sociedade unipessoal, o sócio único exercerá as competências
da assembleia geral, pelo que das suas decisões lavrar-se-á a respec-
tiva acta, sob a sua assinatura ou a do seu representante, podendo
ser executadas e reduzidas a instrumento público pelo próprio sócio
ou pelos administradores da sociedade.

ARTIGO 32.º

Órgão de administração

Na sociedade unipessoal, o órgão de administração poderá ser
constituído alternativamente em qualquer dos modos previstos no
artigo 17.º destes estatutos, por decisão do sócio único. Será aplicá-
vel o capítulo IV, letra B), destes estatutos sobre o órgão de admi-
nistração.

ARTIGO 33.º

Contratação do sócio único com a sociedade

Os contratos outorgados entre o sócio único e a sociedade deve-
rão constar, por escrito ou sob a forma documental que a lei exija,
de acordo com a sua natureza e ser passados para o livro de registo
da sociedade, o qual deverá estar legalizado.

Na memória anual far-se-á referência expressa e individualizada a
estes contratos, referindo a natureza e as condições dos mesmos.

No caso de insolvência provisória ou definitiva do sócio único ou
da sociedade, não serão oponíveis à massa aqueles contratos com-
preendidos no primeiro parágrafo deste artigo que não tenham sido
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transcritos no livro de registo e não tenham sido referidos na me-
mória anual ou, então, que tenham sido referidos numa memória não
depositada nos termos da lei.

Durante um período de dois anos a contar da data da celebração
dos contratos, o sócio único será responsável, perante a sociedade,
das vantagens que, directa ou indirectamente, tenha obtido em pre-
juízo da mesma como consequência de tais contratos (sic).

ARTIGO 34.º

Efeitos da condição de unipessoal

Decorridos seis meses desde a aquisição, pela sociedade, do carác-
ter de unipessoal, sem que esta tenha sido inscrita no Registo Mer-
cantil, o sócio único será responsável pessoal, limitada e solidaria-
mente, das dívidas sociais contraídas durante o período de duração
da condição de unipessoal. Uma vez inscrita esta condição de uni-
pessoal, o sócio já não será responsável de mais nenhuma das obri-
gações contraídas a partir desse momento.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002496838

ODIVELAS

PAIÕES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1267;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20040809.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros, mediante aumento de 2410$, e alterado o artigo 3.º do contra-
to social, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3750 euros,
titulada em nome do sócio Vítor Manuel da Conceição Faustino
Valério, e outra no valor nominal de 1250 euros, da qual são co-
-titulares Maria Alice da Conceição Faustino, Mário Rui da Concei-
ção Valério e Vítor Manuel da Conceição Faustino Valério.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 3000152144

VILA FRANCA DE XIRA

CERNAMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1770/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501970401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005201600

SANTOS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4446/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504698931;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/040512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1) Aumento de capital, sendo o montante do aumento de
3004,81 euros, realizado em dinheiro por ambos os sócios na pro-
porção das respectivas quotas.

2) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os arti-
gos 1.º, n.º 1, e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Santos & Lima, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Antero de Quental, 5-B, no Bairro
da Chepsi, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, Carlos José Vicente dos Santos e Ana das Dores de
Jesus Faleiro Santos.

3) Nomeação de gerente de Ana das Dores de Jesus Faleiro San-
tos, nomeada em 5 de Março de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 3000152146

ALVERCAFÉ � COMÉRCIO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4667/991124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504576097.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005213934

OURIVESARIA TAIPINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4952/001004; identificação de pessoa colectiva
n.º 504872567.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005213950

MOREIRA, LUÍS, FILOMENA & PADIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1129/820330; identificação de pessoa colectiva
n.º 501261486.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005201529

JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA � TRANSPORTES
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2776/930707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503076643.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213454
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MÁRIO SILVA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4847/000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504426931.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213497

DARTAL � CONSTRUTORA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 697/740920; identificação de pessoa colectiva
n.º 500082804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213390

JACINTO & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 492/980713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147493.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213411

PÓVOATEJO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1847/881116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213217

SÉRGIO FERREIRA
& LUÍS FONSECA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5316/010705; identificação de pessoa colectiva
n.º 505573369.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213438

TRANSLAFAR � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3029/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503210749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213446

VÍTOR FERNANDES � PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4690/991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504933175.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Peru. 2008715353

CLÍNICAS DENTÁRIAS FERNANDO SOARES
SOCIEDADE CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1509/860225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501644822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2005213799

M. T. R. � GESTÃO, CONSULTADORIA
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2074/900608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502364564.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005201707

INFORBUREAU � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3932/970911; identificação de pessoa colectiva
n.º 504019619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005201723

MECÂNICA DE PRECISÃO ALVERQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1188/821008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501319077.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2005213756

TRANSPORTES LUÍS MARUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6211/030707; identificação de pessoa colectiva
n.º 506648940.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2005213772

LICAÇO � ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4381/990113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504795058.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2004171375

CANTINA BENGUELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5594/020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505774542.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2004171383

SERRURBANA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3809/970401; identificação de pessoa colectiva
n.º 503982970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

15 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2000282288

ENCAMINHO A TEMPO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5460/011017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505773775.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

15 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2000282334

CRUZ LIMA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5321/010705; identificação de pessoa colectiva
n.º 505591413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

15 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2004171340

TRANSCATORZE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4834/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991353.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213489

FERNANDO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 565/700213; identificação de pessoa colectiva n.º 500966893.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

15 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2004171391

VARANDAS DO FORTE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5095/010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505210487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005213969

JORGE SOARES & MANUEL
CABRAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3963/971021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503982679.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005213985

CARLOS ALBERTO SOARES ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1391/841127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501504451.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005201731

GUIOMAR & ALEXANDRA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4917/000901; identificação de pessoa colectiva
n.º 505085070.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005213977

ABEL, MARQUES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1467/850830; identificação de pessoa colectiva
n.º 501522239.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005201740

COSMOSOL � COSMÉTICOS E AEROSSÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3163/940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503281905.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

8 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005213640

PAPEREASONS � COMÉRCIO PAPÉIS DOMÉSTICOS
E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5786/020708; identificação de pessoa colectiva n.º 506184528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005202428

PREDIBRIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5114/010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505251035.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2004159677

ACME � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS
DE ACONDICIONAMENTO, MAQUINARIA E EMBALA-
GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1816/880908; identificação de pessoa colectiva n.º 502036273.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2005213748

MENDES & VALENTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5749/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506165728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2000282318

ZEROFRIO � EQUIPAMENTOS DE FRIO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3332/950421; identificação de pessoa colectiva n.º 503450928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2005213780

SANTOS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4446/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504698931.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

2 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005205850

A CATEDRAL � CARPINTARIA MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 882/790119; identificação de pessoa colectiva n.º 500821372.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005205826

LEONEL NUNES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1417/850131; identificação de pessoa colectiva n.º 501646531.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005212970

O PRÁTICO. CANTÁPE Z, IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DE DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3965/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503982750.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000313965

SILVÉRIO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3988/971113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501129944.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202525

PAPELARIA RICARDO � SOCIEDADE
DE PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3632/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503700738.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000313957

T. J. R. � EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3263/950124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503522007.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202835

TORRÃO & TORRÃO � MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2531/920709; identificação de pessoa colectiva n.º 502803495.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213608

DECORALVERCA � ARTIGOS DECORAÇÃO
E UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4525/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504437925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213551

TRANSPORTADORA A-DE-FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2818/930916; identificação de pessoa colectiva n.º 503088242.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213543

ANTÓNIO JOSÉ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5020/0001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505236419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213535

MAÇARICO & OLIVEIRA � MONTAGENS
E REPARAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5641/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505864215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213527

J. P. V. MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3385/950725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213519

LOVATRANS � LOPES & VASCO � TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5133/010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 505349965.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

3 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213594

FERMUR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5642/020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505746980.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

3 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213586

O E M � ALUMÍNIOS E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3505/960221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

3 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213578

RIPEL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1714/871021; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891749.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213560

FARMEC � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1054/980715; identificação de pessoa colectiva
n.º 501183833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213462

SERTÃ 2000 � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3653/960912; identificação de pessoa colectiva
n.º 503719927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005214000

TRANSELITE � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3307/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503441970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos de prestação de contas relativas ao ano
de 2003.

3 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2004177314
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CRUZMETAL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1245/830325; identificação de pessoa colectiva n.º 501255362.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005200700

ALBERTO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 966/800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500965838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2005213349

GUGLIELMO CAFFÉ, COMÉRCIO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5268/010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505548542.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 2004159880

MARLIGI � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6038/030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506437612.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005212962

JOSÉ DIAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3688/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503750450.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005201545

ALVERCIVIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4870/000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504933191.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005212997

A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 921/790703; identificação de pessoa colectiva n.º 500874573.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2005201537

CERVEJARIA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3318/950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503447064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008727670

CONFECÇÕES MANUELA FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1975/900112; identificação de pessoa colectiva n.º 502270810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008714780

EDUARDO FLORINDO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
TRANSPORTES E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3663/960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503731196.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008714799

XIRATOUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2062/900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502364688.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2000350925

O DOZE � CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3279/950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503508845.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Peru. 2004171367

CABRAL, SOARES & SOARES � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4641/991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504717570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodri-
gues da Silva Friezas. 2005213993

PORTALEGRE
ARRONCHES

FLORENTINO & LINOS, L.DA

Sede: Rua de João Morais, 57, Assunção, Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 75;
identificação de pessoa colectiva n.º 506283860.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 2001525036

AVIS

MARIA TERESA DOMINGOS
CABRAL FILIPE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Muros, 22, 7480-137 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 161; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506191079.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487843

MONTE DA MORGADA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Horta do Ferreira, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 142; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505834553.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487851

O ALPENDRE CHURRASQUEIRA, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes do Ultramar, 1, 7480-125 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 78; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503507776.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487860

BERNARDO & NARCISO � AUTOMECÂNICA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 2, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 173; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506691950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487878

DENTAVIS � CLÍNICA DE AVIS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 24, 7480-148 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 88; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503873640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487886

ANTÓNIO DELGADINHO � TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. António José de Almeida, 53, 7480-123 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 126; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505396980.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487894

ELVAS

SEBASTIÃO BRAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 294/801202;
identificação de pessoa colectiva n.º 501100075.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos da prestação de contas do ano de
2003.

Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel Cala-
do Branco. 2005743534

M. V. E. � SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 975/971216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504025561.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos da prestação de contas do ano de
2003.

Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel Cala-
do Branco. 2005743402

PORTALEGRE

RIZ-RAZ � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1139;
identificação de pessoa colectiva n.º 506106152; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 2/250604.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Abril de 2004.

Conferida. Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2008801098

ROBINSON 2, REVESTIMENTOS � AGLOMERADOS
COMPOSTOS DE CORTIÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 504182358; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 3/080604.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
Mudou a denominação para Robinson Indústria � Aglomerados

Compostos de Cortiça, S. A.;
Aumentou o capital social de 100 000 euros para 1 550 000 eu-

ros;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 206 � 1 de Setembro de 200419 690

Foram alterados os artigos 1.º, 4.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, e
15.º, n.º 1, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A sociedade adopta a denominação de Robinson Indús-
tria � Aglomerados Compostos de Cortiça, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 1 550 000 eu-
ros e encontra-se representado por 310 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada.

2 � É permitido aos accionistas efectuar prestações acessórias
de capital que carecem de prévia deliberação pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, reciprocamente
reconvertidas a expensas do accionista, sendo representadas por tí-
tulos de 1, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 � Os títulos definitivos e provisórios são assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles
autorizada.

3 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas, desig-
nadamente acções preferenciais sem direito a voto, eventualmente
remíveis.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que ti-
verem averbadas em seu nome nos respectivos livros da socieda-
de, nos cinco dias que imediatamente antecederem a sua realiza-
ção, pelo menos, 1000 acções ou as representem nos termos dos
n.os 6, 9 e 10 e que estejam em condições de exercer o direito de
voto ou, tratando-se de acções ao portador não registadas, se
encontrem com a mesma antecedência depositadas em qualquer
instituição de crédito.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário a eleger pela assembleia geral, de entre accio-
nistas ou não accionistas, por um período de quatro anos renovável.

3 � Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto não podem assistir e participar nas assembleias gerais.

4 � As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas, em pri-
meira convocação, desde que estejam presentes ou representados
accionistas que detenham acções correspondentes, pelo menos, a um
terço de capital social.

5 � A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto.
6 � Os accionistas que não possuírem o número de acções sufici-

entes para participarem na assembleia geral e exercerem o direito
de voto poderão, para esses fins, agrupar-se de forma a perfazerem
o número exigido e a fazerem representar-se por um dos titulares
das acções agrupadas.

7 � Se a sociedade vier a ter um único accionista, as respectivas
deliberações sociais poderão ser tomadas em assembleia geral não
convocada ou constar do livro de actas, nos termos exigidos para as
deliberações unânimes por escrito, sendo dispensada a convocatória
formal do accionista único.

8 � Se todas as acções forem nominativas, poderá a assembleia
geral ser convocada apenas por carta registada, com aviso de recep-
ção enviada aos accionistas com antecedência de, pelo menos,
21 dias, sem prejuízo da administração decidir promover a publica-
ção da convocatória

9 � A representação dos accionistas que sejam pessoas colecti-
vas far-se-á por quem para o efeito for designado e dos que sejam
pessoas singulares por qualquer outro accionista, pelo cônjuge ou
qualquer parente na linha recta.

10 � Os instrumentos de representação deverão revestir a forma
de cartas dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral, sem
que a assinatura esteja reconhecida, embora sendo feita prova da
qualidade de accionista ou de titular de órgão executivo de accionis-
ta que seja pessoa colectiva.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade é composta por um número
ímpar de administradores, até ao máximo de cinco, dos quais três
têm funções executivas.

2 � A designação e o número de administradores far-se-á em
assembleia geral para mandatos de quatro anos, renováveis por uma
ou mais vezes.

3 � A eleição dos administradores realizar-se-á por listas, sendo
designados aqueles que integrarem a lista mais votada, assumindo as
funções de presidente do conselho de administração o elemento da
lista mais votada que for indicado em primeiro lugar. As listas apre-
sentadas a sufrágio poderão indicar suplentes.

4 � Os administradores são, ou não, dispensados de prestar cau-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � Os administradores serão, ou não, remunerados em confor-
midade com a deliberação a ser tomada nos termos do artigo 9.º

ARTIGO 11.º

1 � À administração, enquanto órgão representativo da socie-
dade, cabem os mais amplos poderes necessários à prática de actos
de gestão e administração da sociedade, competindo-lhe, designada-
mente, para além dos exemplificativamente previstos na lei e em
outras disposições deste contrato deliberar a associação com tercei-
ros, sob qualquer forma legal ou contratual, nomeadamente para
formar sociedades, consórcios, agrupamentos complementares de
empresas ou associações em participação, assim como a subscrição,
aquisição, alienação ou oneração de participações no capital social
de quaisquer outras sociedades, independentemente do respectivo
objecto.

2 � O conselho de administração pode delegar num administrador-
-delegado a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administrado-
res, sendo uma obrigatoriamente a do presidente do conselho de
administração ou do administrador-delegado, dentro dos poderes da
delegação.

2 � Os administradores em exercício poderão sempre delegar num
ou mais mandatários ou procuradores a prática de uma categoria de
actos, nos termos dos respectivos mandatos.

3 � Na execução de deliberações da assembleia geral, que cons-
tem de acta da sociedade, é suficiente a intervenção de um adminis-
trador, como em todos os documentos de mero expediente e sim-
ples correspondência; considerando-se como tais, designadamente, o
endosso de cheques, vales e outros valores a depositar em conta da
sociedade aberta em instituições de crédito.

ARTIGO 14.º

1 � A administração reúne, pelo menos, semestralmente e fun-
ciona nos termos dos números seguintes.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito, no-
meadamente por qualquer meio expresso, com a antecedência míni-
ma de quarenta e oito horas.

3 � As convocatórias são dispensadas se o conselho designado
deliberar reunir em datas fixas. Neste caso, tal deverá ser lavrado
em actas do conselho e formalmente comunicado aos seus mem-
bros.

4 � Quando esteja em causa deliberação sobre os assuntos ex-
pressamente referidos nos n.os 2 e 4 do artigo 2.º, no n.º 2 do ar-
tigo 6.º e no artigo 11.º deste contrato, a convocação do conselho
de administração terá de ser obrigatoriamente realizada por meio de
carta registada com aviso de recepção ou com protocolo, enviada
com a antecedência mínima de cinco dias, a menos que todos os
seus membros estejam presentes.

5 � Qualquer administrador pode fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante a apresentação
de meio expresso cifrado dirigido ao presidente, sem prejuízo de cada
instrumento de representação só poder ser utilizado para a reunião
em função da qual tiver sido criado.

6 � Na falta do presidente do conselho de administração, presi-
dirá à reunião da administração o membro que se encontrar há mais
tempo em funções e, em caso de igualdade o mais idoso.

7 � É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por qualquer meio expresso do administrador impedido
de estar presente na reunião, contando que a sua assinatura esteja
notarialmente reconhecida ou seja reconhecida pela maioria dos
administradores presentes.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente designados pela assembleia geral para mandatos de qua-
tro anos, renováveis por iguais períodos.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Foram designados o conselho de administração, fiscal único e su-
plente, para o quadriénio 2004-2007, assim constituídos:

Conselho de administração: presidente, Carlos Montez Melancia,
casado, Quinta da Serra, Castelo de Vide; vogais: Manuela Dulce
Serrano Mendes, solteira, maior, Rua de Mouzinho de Albuquerque,
3-B, 1.º, Entroncamento; João Adolfo Ramos Geraldes, casado, Rua
de António Pereira Bernardino, 11, Bombarral.

Fiscal único, António José Vieira de Azevedo Coutinho, revisor
oficial de contas, casado, Rua de Augusto César de Oliveira Tavares,
2, Portalegre; suplente, Mariquito Correia & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Francis-
co Escarameia Mariquito, revisor oficial de contas, casado, Rua do
Visconde Moreira de Rei, 14, Linda-a-Pastora, Queijas.

Certifico ainda que o texto seguinte é a reprodução integral do
relatório do revisor oficial de contas:

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

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 Sociedade Corticeira Robinson Bros, S. A., contribuinte
fiscal n.º 500265879, de bens para realização do aumento de capital
da sociedade Robinson 2, Revestimentos � Aglomerados Compos-
tos de Cortiça, S. A., contribuinte fiscal n.º 504182358 no montan-
te de 1 450 000 euros, representado por 290 000 acções, por si subs-
critas no capital com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega de bens afectos ao
exercício da actividade da Sociedade Corticeira Robinson Bros, S. A.
Os bens referidos, que concorrem para a realização das acções da
Robinson 2, Revestimentos � Aglomerados Compostos de Cortiça,

S. A., e os respectivos valores são os constantes da relação anexa, a
qual faz parte integrante deste relatório.

3 � O critério de avaliação usado para a determinação dos bens
entregues em espécie foi o valor real de mercado em uso continua-
do, e foi realizado por entidade externa, perfazendo o valor de ava-
liação o montante total de 2 093 300 euros.

Responsabilidades:
4 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma in-

dependente a razoabilidade de tal avaliação dos bens e em declarar
que o valor encontrado é suficiente para a realização de capital pre-
tendida.

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 planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitá-
vel sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal
das quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas e da
contrapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o referido traba-
lho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens,
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos 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 accio-
nista que efectua tais entradas no montante de 1 450 000 euros.

8 � Desta forma, a quantia de 643 300 euros deverá ser paga, a
título de contrapartida pela sociedade ao accionista, de acordo com
a segunda parte da alínea d) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais.

Relação dos bens que constituem a entrada em espécie na realização do capital da sociedade Robinson 2,
Revestimentos � Aglomerados Compostos de Cortiça, S. A.

QUADRO 1

Valores resumo da avaliação (euros)

VRM
Item Ano VIDA resid Valor real

mercado

1 � Triturador de tambor dentado ZWINK ..................................................................................... 1994 15 48 800
2 � Triturador de martelos ............................................................................................................. 1986 7 7 500
3 � Conj. moinho de facas (4) ....................................................................................................... 1986 7 15 000
4 � Conj. peneires vibratórios (9) ................................................................................................. 1981 2 3 600
5 � Conj. mesas densimétricas (4) ................................................................................................. 1988 9 30 200
6 � Conj. secadores horiz. rotativos a gás (4) .............................................................................. 1995 14 56 000
7 � Conj. encoladoras de granulado (3) ......................................................................................... 1989 10 44 000
8 � Conj. moldes de coz. de parquet (180) .................................................................................. 1978 15 51 900
9 � Linha de prensagem rolos c/ 40 moldes ................................................................................. 1984 14 39 300
10 � Estufa de cozimento p/ blocos parquet ................................................................................ 1997 16 124 900
11 � Laminadora de rolos c/ enrolador automático ...................................................................... 1970 6 29 000
12 � Laminadora de blocos Underlay ............................................................................................ 1988 6 42 000
13 � Laminadora p/ blocos parquet c/ acessórios ......................................................................... 1986 8 31 200
14 � Linha de lixagem EMEAS ...................................................................................................... 1986 6 450 000
15 � Guilhotina ............................................................................................................................... 1974 11 19 500
16 � Rectificadora de pedras .......................................................................................................... 1989 10 75 500
17 � Rectificadora de discos mosaicos/placas ................................................................................ 1995 13 6 600
18 � Prensa pratos aquec. (ciclo quente/frio) ............................................................................... 1995 14 24 000
19 � Máq. distribuidora de cola c/ duplo rolo ............................................................................... 1973 2 32 200
20 � Máq. de laminar cortiça natural ............................................................................................ 1970 2 195 000
21 � Prensa hidráulica decorativos artesanais ............................................................................... 1972 5 11 300
22 � Máq. de rolos c/20 cair (aplicação primário PU) ................................................................. 1964 17 22 300
23 � Lixadora acetinadora DMC .................................................................................................... 1987 8 16 700
24 � Máq. reverse p/ aplic. prim. e verniz ................................................................................... 1990 6 52 800
25 � Máq. de cortina p/ acab. verniz PU ...................................................................................... 1982 14 28 200
26 � Túnel de secagem p/ verniz UV ............................................................................................ 1998 18 28 300
27 � Máq. de embalar retr. c/ L-sealer e túnel ............................................................................. 1996 12 27 600
28 � Máq. de cintar embalagens de cartão .................................................................................... 1988 6 8 200
29 � Máq. para selagem embalagens de cartão ............................................................................. 1967 5 4 400
30 � Máq. de marcar mosaicos e placas ........................................................................................ 1995 4 2 000
31 � Filtro tipo LUFJET lixadora acetin. verniz ......................................................................... 1994 13 7 200
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VRM
Item Ano VIDA resid Valor real

mercado

32 � Filtro tipo LUFJET lixadora dim. especiais ......................................................................... 1983 6 67 000
33 � Filtro tipo LUFJET lixadora IMEAS .................................................................................... 1986 6 100 900
34 � Filtro tipo LUFJET. Despoeiramento geral ......................................................................... 1998 17 33 300
35 � Silo de armazenagem pó de cortiça ....................................................................................... 1983 10 66 300
36 � Compress Atlas Copco GA 355 7 5P ................................................................................... 1986 6 25 200
37 � Compress Atlas Copco GA4575P ......................................................................................... 1997 15 14 500
38 � Reservatório ar comprimido 2 m3 ........................................................................................ 1990 6 3 500
39 � Viaturas pesadas Renault (1) e Volvo (1) ............................................................................. 1984 2 14 000
40 � Pá-carregadora MANITOU ................................................................................................... 1996 4 11 600
41 � Empilhador YANG 2.5 ton. .................................................................................................. 2000 7 8 000
42 � Pá-carregadora JCB ................................................................................................................ 1996 5 12 700
43 � Sistema anti-incêndios IMAL � lixadeira imeas ................................................................. 1987 5 11 300
44 � Conjunto de máquinas miúdas dispersas: tarara e vibrador ROTEX, mexedeiras de granu-

lado (3), autoclave, conj. de enceramento alisadora e enceradora, maq. de aplicação de
colas (4), máquinas de rebarbar (2), conjunto de serrotes simples (2), conj. de serrotes duplos
e triplos (4), tupia vertical, lixadora Boere ................................................................................. 1985 6 175 700

45 � Conj. material informático ................................................................................................... 1995 3 6 600
46 � Conj. equipamento administrativo e móbil ........................................................................... 1985 5 7 500

                                                      Total ....................................................................... 2 093 300

Covilhã, 28 de Janeiro de 2004. � Cruz Martins & Pêga Magro � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, João Alberto Cruz Martins,
revisor oficial de contas n.º 735.

Conferida. Está conforme.

14 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000894267

FILIPE JOSÉ QUEZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 93;
identificação de pessoa colectiva n.º 500116075; data do depósito:
03062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

14 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894151

SELENIS � INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500116458; inscrição n.º 44; nú-
mero e data da apresentação: 2/010704.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 25 de Junho de 2004.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2008806324

SEN WEI EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE
E COMÉRCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1082;
identificação de pessoa colectiva n.º 505589761; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000894658

ISIDRO & JOÃO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 502178884; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894534

PLÁTANO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 502617667; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894542

JOAQUIM SANTOS & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1156;
identificação de pessoa colectiva n.º 506175006; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894550

OFILOJA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1187;
identificação de pessoa colectiva n.º 506440788; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894569
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FORTISPÃO, PANIFICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1070;
identificação de pessoa colectiva n.º 505539403; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894640

JOÃO MARIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504903411; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894666

FRANCISCO & SILVINA � TRANSPORTES,
DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1081;
identificação de pessoa colectiva n.º 505492865; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894682

CIDRAIS & CIDRAIS � FABRICO DE BOLOS
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 503783145; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894623

CASA DE REPOUSO E LAZER
PARA A TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503745383; data do depósito:
16062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894631

FRUTUOSO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 505019450; data do depósito:
15062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894518

MARIA MARGARIDA DA CUNHA CRISTÓVÃO
BOTELHO MIRANDA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1093;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468840; data do depósito:
15062004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000894526

DIVERMATOTEL � DIVERSÕES E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 504645218; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/250604.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi de-
positada a fotocópia da acta da assembleia geral de 2 de Dezem-
bro de 2002 com a designação do conselho de administração e do
conselho de fiscalização, para o quadriénio 2003-2006, assim
constituídos:

Conselho de administração: presidente, Artur Carlos Figueiredo
de Matos, casado; vogais: Maria Margarida Andrade Xavier de
Matos, casada, e Nuno Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de
Matos, solteiro, maior, todos residentes na Praceta de Os
Lusíadas, Portalegre.

Conselho fiscal: presidente, Daniel Alexandre Tavares Ferreira,
solteiro, maior, Rua do Cimo da Vinha, n.º 11, Fortios, Portale-
gre; vogais efectivos: António José Vieira de Azevedo Coutinho,
casado, revisor oficial de contas, Rua de Augusto César de Olivei-
ra Tavares, 2, Portalegre; e Paula Cristina Fernandes Cardoso
Azeitona, casada, Rua de Luís Pathé, bloco 11, 2.º, esquerdo,
Portalegre; vogal suplente, João Alberto da Cruz Martins, casa-
do, revisor oficial de contas, Loteamento da Quinta do Sol, 11,
Refúgio, Covilhã.

Conferida. Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2008801322

JOÃO CASADO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 611; identificação de pessoa colectiva n.º 502793341; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/300604.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que João Casa-
do Gonçalves, cessou funções de gerente, por falecimento.

Data: 23 de Janeiro de 2004.

Conferida. Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2008806200

PORTO
BAIÃO

IRMÃOS PINTO DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 236/980723;
identificação de pessoa colectiva n.º 504197940.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 2003.

Conferi. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006155490



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 206 � 1 de Setembro de 200419 694

CONSTRUÇÕES TRESOURENSE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 293/000309;
identificação de pessoa colectiva n.º 504864408.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 2003.

Conferi. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006155512

RETIRO DAS NOVELEIRAS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 453/011220;
identificação de pessoa colectiva n.º 505932245.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 2003.

Conferi. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006155571

CONSTRUÇÕES VAZ & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 446/011204;
identificação de pessoa colectiva n.º 505828227.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 2003.

Conferi. Está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006155580

FELGUEIRAS

EXPORFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1054/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502930160; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
190504.

Certifico que a sociedade supra deslocou a sede para Carvalhais,
Pedreira, Felgueiras, em 3 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Isabel da Costa Ri-
beiro. 2008773655

MAIA

VÍTOR & CONCEIÇÃO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 101/
20040623; identificação de pessoa colectiva n.º 506993817; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040623.

Certifico que, por José Vítor da Silva Pereira e mulher, Maria da
Conceição Torres Figueiredo Pereira, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor & Conceição � Empreen-
dimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, 149,
na Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o arrendamento de bens imobiliári-
os, compra e venda de bens imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 7500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Vítor Silva
Pereira e Maria da Conceição Torres Figueiredo Pereira.

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 158 000 eu-
ros.

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender bens móveis sujeitos a registo, designada-

mente veículos automóveis, bem como fazer contratos de leasing;
b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500128

CALEFFI, COMPONENTES HIDROTÉRMICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2259/920612;
identificação de pessoa colectiva n.º 502780525.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2004510480

CONSTRUÇÕES DOMINGOS DA SILVA TELES
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 343/910118;
identificação de pessoa colectiva n.º 502483555.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 7/20040625 � averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1.

Cessação de funções do gerente José Pereira da Silva Teles, em
17 de Junho de 2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 8/20040625 � Inscrição n.º 6.
Alteração do contrato:
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
Capital: 24 000 euros, após reforço de 57,69 euros em dinheiro,

subscrito quanto a 28,84 euros pelo Paulo, e quanto a 28,85 euros
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pelo José, em ambos os casos a acrescer, fazendo-o o José à quota
de 7980,77 euros, ficando os artigos alterados com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Domingos da Silva
Teles & Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís da Silva Neves,
699, em Gueifães, Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 000 euros e encontra-se dividido nas seguintes três quotas: uma
do valor nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócio Paulo Do-
mingos Pereira da Silva Teles; e duas, sendo uma do valor nominal
de 8009 euros e 62 cêntimos e outra do valor nominal de 3990 eu-
ros e 38 cêntimos, esta como bem próprio, pertencentes ao sócio
José Pereira da Silva Teles.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes
a designar em assembleia geral.

2 � A gerência fica a cargo do sócio Paulo Domingos Pereira da
Silva Teles, já nomeado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender, permutar e hipotecar bens imóveis e mó-

veis, incluindo veículos automóveis;
b) Contrair empréstimos e proceder às respectivas confissões de

dívida, contrair outro tipo de financiamento e realizar operações de
crédito que sejam permitidas por lei, nos termos, prazos e condições
que entender e prestar as garantias exigidas pelas entidades mutuan-
tes.

c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

d) Celebrar contratos de locação; e
e) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500209

MANUEL & FILHO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 103/
20040625; identificação de pessoa colectiva n.º 506874818; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040625.

Certifico que, por Manuel Fernando da Silva, casado na comu-
nhão geral com Delminda Maria Costa Torres Silva e Nuno Miguel
Torres da Silva, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e regis-
tada pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel & Filho � Representa-
ções, L.da, tem a sua sede na Travessa de Meilão, 52, 1.º, freguesia
de Águas Santas, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para outro local dentro do concelho ou concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais, ou outras formas
da representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de representações de
comércio em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com assinatura de ambos os gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade e
fianças, avales, abonações, aceitar letras de favor ou outros actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, sendo tais actos, uma vez
realizados, considerados de exclusiva responsabilidade pessoal dos
intervenientes.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante igual ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

As divisões e cessões de quotas, são livremente permitidas, desde
que feitas aos sócios, seus cônjuges e descendentes, mas a favor de
estranhos dependem do consentimento da sociedade. A sociedade
goza do direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.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 8.º

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou outra for-

ma de apreensão forçada;
c) Em caso de transmissão a não sócios sem o consentimento da

sociedade;
d) Por falência ou insolvência do sócio;
e) Em caso de partilha por divórcio, separação de pessoas e bens,

ou só de bens, se a quota não for adjudicada ao respectivo titular;
f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500217

SOFIA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 371/
980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504272918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 14/20040527 � Averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1.

Deslocou a sede para a Rua de Augusto Simões, 1482, Maia.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500225

GLOBALCOR � EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 039/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 504550489.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 12/20040625 � Inscrição n.º 7.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 206 � 1 de Setembro de 200419 696

Alteração do contrato:
Artigos alterados: 7.º, alínea c) do n.º 1 do 8.º, ao qual é ainda

aditada a alínea e), que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2 500 000 euros, mediante delibe-
ração da assembleia geral, tomada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

ARTIGO 8.º

1 � (Mantém-se.)
c) Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios excepto

se lhe sucederem descendentes e algum destes vier a exercer traba-
lho efectivo na sociedade no prazo de um ano após o óbito;

e) Em caso de partilhas por divórcio ou por separação judicial de
pessoas e bens de algum dos sócios excepto se a quota for adjudicada
ao próprio sócio.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500233

MARTINS & MAIA, DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 106/
20040629; identificação de pessoa colectiva n.º 506930858; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040629.

Certifico que, por Idalina Rosa Moreira Maia, casada na comu-
nhão de adquiridos com Fernando José Cardoso Leitão e Francelina
Rosa Martins, divorciada, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato é o seguinte, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Maia, Decoração de
Interiores, L.da, e tem a sua sede à Rua de António Gomes Soares
Pereira, 105, freguesia e concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de flores e
artigos de decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Idalina
Rosa Moreira Maia e Francelina Rosa Martins respectivamente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia
Idalina Rosa Moreira Maia e de Anabela Fernanda Martins Pinto,
que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes,
sendo suficiente a intervenção de um gerente para actos de mero
expediente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar con-
tratos de leasing, nomeadamente para aquisição de equipamento;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis, po-
dendo alterar e rescindir os respectivos contratos e celebrar contra-
tos de locação financeira.

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 divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios e seus descendentes, porém, quando a favor de estranhos, fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é atribuído em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Por insolvência do sócio;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu ti-

tular, nomeadamente quando por partilha, por divórcio ou separa-
ção de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudicada no
todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500276

OLINDO MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5413/950206;
identificação de pessoa colectiva n.º 503357839.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008487091

ALAUDE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7403/960819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503707946.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008486842

ALTINO DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 615/
20020227; identificação de pessoa colectiva n.º 505838648.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008486834
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ÁLVARO BRUNO PASTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6131/950808;
identificação de pessoa colectiva n.º 503484768.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008487180

CHD � CLÍNICA DE HEMODIÁLISE
DE GONDOMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9971/980603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504179292.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008487113

CHF � CLÍNICA DE HEMODIÁLISE
DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 504894293.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008487172

NEFROSERVE � SERVIÇOS E PRODUTOS
MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6444/951108;
identificação de pessoa colectiva n.º 503531014.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2008487121

MIGUEL AREAL ROTHES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 104/
20040628; identificação de pessoa colectiva n.º 507021223; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040628.

Certifico que, por Miguel Maria Fernandes Areal Rothes, casado
na comunhão de adquiridos com Maria do Carmo Monteiro dos
Penedos Areal Rothes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e registada
pela apresentação e inscrição referidas.

Constituição de sociedade unipessoal

Miguel Maria Fernandes Areal Rothes, casado com Maria do Car-
mo Monteiro dos Penedos Areal Rothes sob o regime de comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de Penafiel, concelho de Penafiel,
nacionalidade portuguesa, residente na Rua do Padre Antero Ferreira
da Costa, 172 2.8, Frejufe, freguesia de Silva Escura, concelho da
Maia, bilhete de identidade n.º 8394003, datado de 21 de Abril de

1999, emitido pelo Arquivo de Identificação do Porto, número de
identificação fiscal 182885380, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, com o número de identificação fiscal 507021223 que se
rege pelas seguinte cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Areal Rothes, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Padre Antero Ferreira
da Costa, 172 2.8, freguesia de Silva Escura, concelho da Maia.

3 � Por simples decisão, a gerência poderá transferir a sua sede
para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte e gestão logística de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital, integralmente subscrito em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representando uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

2 � O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao só-
cio, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele o decidir.

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.

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
aquele que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500241

RUI BATISTA & ARTUR MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 152/
20021212; identificação de pessoa colectiva n.º 506132218.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 2/20040628 � Averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1.

Cessação de funções do gerente Rui Alberto Pinto de Sousa Batis-
ta, em 12 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500250

AMÉRICO MARTINS & FILHOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6781/960215;
identificação de pessoa colectiva n.º 503598500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 7/20040628 � averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1.

Cessação de funções dos gerentes Américo da Silva Martins e
Adelaide da Silva Santos Martins, em 11 de Junho de 2004, por re-
núncia.
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Pela apresentação n.º 9/20040628 � inscrição n.º 7.
Alteração do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos e está dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 12 469 euros e 95 cêntimos, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Manuel dos Santos Martins e António Fernando
dos Santos Martins.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes
a designar em assembleia geral.

2 � A gerência fica afecta a ambos os sócios Manuel dos Santos
Martins e António Fernando dos Santos Martins, já nomeados ge-
rentes.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500268

JOAQUIM MOREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9696/
371108; identificação de pessoa colectiva n.º 500152403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 4/20040629 � inscrição n.º 8.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data de aprovação das contas: 25 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500292

INTEGRUM � SERVIÇOS PARTILHADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 793/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 502159855.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 3/20040629 � averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 28.

Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, e do vogal Jorge
Manuel Diogo Marques dos Santos, em 30 de Abril de 2004, por
renúncia.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500284

SONTÁRIA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7921/970115;
identificação de pessoa colectiva n.º 503815039.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004507284

ALGARVESHOPPING � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 901/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 503774545.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502967

DAVID A. M. DIAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6676/960117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601330.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004598387

FERNANDO MOREIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 685/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504295853.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004509562

SARDAÇO � SOCIEDADE DE ARMADURAS
DE AÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 957/
20000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504919300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 8/20040617 � Inscrição � Averbamentos
n.os 1-2.

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio
2004-2007, em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502851

AVIOSO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 730/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504749536.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Apresentações n.os 14-16/20040616 � Inscrição � Averbamen-
tos n.os 1-1.

Cessação de funções dos gerentes, Alcinda Martins de Oliveira e
de João Manuel Oliveira Pereira, em 23 de Março de 2004, por re-
núncia.

Apresentação n.º 17/20040616 � Inscrição n.º 6.
Alteração do contrato.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 206 � 1 de Setembro de 2004 19 699

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 2.º, artigo 4.º e n.os 2 e 3 do ar-
tigo 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua da Bouça do Outeiro, 192, em Avioso
(São Pedro), Maia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e encontra-se dividido nas seguintes duas quotas: uma
do valor nominal de 22 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Fer-
nando Amorim Barbosa; e outra do valor nominal de 7500 euros,
pertencente ao sócio Agostinho Gomes Barbosa.

ARTIGO 7.º

2 � A gerência fica afecta aos sócios Paulo Fernando Amorim
Barbosa e Agostinho Gomes Barbosa, já nomeados gerentes.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502819

DOMUS UNIVERSAL � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4924/961227;
identificação de pessoa colectiva n.º 503796409.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 12/20040601.
Aumento de capital.
Capital: 5000 euros após o reforço de 2506 euros em dinheiro,

realizado em partes iguais pelos sócios e a acrescer às respectivas
quotas.

Sócios e quotas: Manuel da Mota Pinho e Luís Miguel Guedes
Bravo � cada um com 2500 euros;

b) Pela inscrição n.º 6 e com a apresentação n.º 14/20040601.
Alteração do contrato com reforço de capital.
Artigo alterado: 7.º
Capital: 50 000 euros, após o reforço de 45 000 euros em dinhei-

ro, realizado em partes iguais pelos sócios e a acrescer às respecti-
vas quotas, ficando o referido artigo, com a seguinte nova redacção:

7.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado do pacto social foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004507020

MODELO.COM � VENDAS
POR CORRESPONDÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5308/950111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503357936.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 2/20040521 � Inscrição n.º 17.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007.
Conselho de administração: 1) Nuno Manuel Moniz Trigoso

Jordão, casado, residente na Rua de Campolide, 351, 22.º, A, Twin
Towers, edifício 3, Lisboa; 2) Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos
Paupério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, hab C 51,
Porto; 3) Fernando Sérgio Maia Rebelo, casado, residente na Rua do

Mestre António Joaquim, 1, Santa Maria da Feira; 4) Manuel José
Ferreira Fontoura, casado, residente na Rua da Vilarinha, 1213,
Porto; e 5) Luís António Vicente Dias, casado, residente na Ave-
nida de Miguel Bombarda, 69, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Velosa, Nadais & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Manuel Varan-
das Marques, solteiro, residente na Rua de Justino Marques, 110, 1.º,
Matosinhos; suplente, Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fer-
nandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Óscar José Alçada da Quinta, casado, residente na Rua de Hintze
Ribeiro, 524, 2.º, direito, Leça da Palmeira.

Data da deliberação: 30 de Março de 2004.

Apresentação n.º 3/20040521 � Inscrição � Averbamentos
n.os 1-14.

Recondução do secretário da sociedade � efectivo e suplente, em
2 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023582

AQUAMAIA � INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 908/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506010317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 2/20040623 � Inscrição n.º 2.
Alteração do contrato:
Artigo aditado: o n.º 3 do artigo 3.º, com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

3 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de
500 000 euros.

Pela apresentação n.º 3/20040623 � inscrição n.º 3.
Alteração do contrato, por reforço do capital:
Artigo alterado: o n.º 1 do 3.º
Capital: 100 000 euros, após reforço de 95 000 euros em dinhei-

ro, subscrito em partes iguais por ambas as sócias e a acrescer às
respectivas quotas, ficando o artigo alterado, na parte em que o foi,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2008500110

CASA ST.º ANTÓNIO DE CRESTINS � CONFECÇÃO
DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 432/
20011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505860449.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004511222

CONSTRUÇÕES FERMORA � FERREIRA
& MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9451/980127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501987215.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004501200

A. S. L. � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2517/920916;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834064.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000369766

CARVALHO DA SILVA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 389/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505830426.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004511320

ARMÉNIO MOREIRA & VALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 415/910131;
identificação de pessoa colectiva n.º 502496381.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502983

VILALAMBERT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3036/930308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502982322.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502924

SONAE IMOBILIÁRIA DEVELOPMENT II, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 257/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504750283.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502932

O VENEZUELANO � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5919/950608;
identificação de pessoa colectiva n.º 503452785.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004503033

HORA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7969/970128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503815284.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004503041

SONAE IMOBILIÁRIA III � SERVIÇOS DE APOIO
A EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 679/
20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 504638998.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502959

EDIMAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 24 980/
810115; identificação de pessoa colectiva n.º 501118055.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023990

SISMAIA � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 71/870205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501775269.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502622

SCRIPTORIUM � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 899/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 503178616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 17/20040227 � Inscrição � Averbamentos
n.os 2-5.
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Cessação de funções da gerente Henedina Rosa Coutinho Martins
Miranda Ferreira, em 17 de Dezembro de 2003, por renuncia.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004503084

EFACEC � AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 092/
20040617; identificação de pessoa colectiva n.º 502533412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 2/20040617 � Inscrição n.º 27.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: aditados os n.os 2, 3, 4 e 5 ao artigo 7.º, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

2 � Os sócios podem deliberar, por unanimidade, que a sociedade
pode exigir aos sócios prestações acessórias até um montante
pecuniário igual a 10 vezes o capital social inicial.

3 � O montante das prestações acessórias será dividido, em cada
momento, pelo número de acções da sociedade, de forma a que a
todas as acções caberá igual montante de prestações acessórias ainda
não exigidas.

4 � Integrando as prestações acessórias o conteúdo de cada ac-
ção, no caso de transmissão destas, as prestações acessórias que lhes
correspondem são inerentemente transmitidas com elas.

5 � As prestações acessórias seguem o regime fixado na lei para
as prestações suplementares de capital quanto à exigibilidade, regime
de obrigação e restituição.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502843

EDIFIN � CONSULTORES EM GESTÃO
E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 070/
20040601; identificação de pessoa colectiva n.º 506828514; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Paulo
Joaquim da Silva Ramos e Jorge Manuel Lourenço Esteves, que fica
a reger-se pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e registada pela
apresentação e inscrição referidas.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EDIFIN � Consultores em
Gestão e Negócios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos
Felgueiras, 98, 4.º, F, na freguesia e concelho da Maia.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social dentro do concelho da Maia, e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a consultoria económica, fi-
nanceira e fiscal, avaliação de empresas, elaboração de projectos de
investimento, execução de contabilidades, auditoria financeira e fis-
cal, formação profissional e outras actividades afins no apoio à ges-
tão das empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros e correspondente a duas quotas da forma que segue:

a) Uma no valor de 6800 euros, pertencente ao sócio Paulo Joa-
quim da Silva Ramos;

b) A segunda no valor de 200 euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Lourenço Esteves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Paulo
Joaquim da Silva Ramos desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura do sócio gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
pode ainda:

a) Comprar, trocar e vender imóveis e móveis, designadamente
viaturas automóveis, para e da sociedade, podendo assinar os com-
petentes contratos de leasing; e

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, e alterar ou rescindir
os respectivos contratos.

4 � A assembleia geral poderá deliberar que parte da remunera-
ção do gerente seja constituída por uma participação dos lucros na
sociedade.

ARTIGO 5.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por
lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 6.º

Os sócios, por maioria simples podem deliberar que lhes sejam c
exigidas individualmente prestações suplementares até ao montante
de uma vez e meia o capital social, sendo porém todos os sócios
obrigados ao cumprimento da prestação de suprimentos nas condi-
ções fixadas em assembleia geral e aprovadas por maioria qualifica-
da do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial, a favor de terceiros fica
sempre dependente de autorização, dada por escrito pela sociedade e
expressa em assembleia geral convocada para o efeito por maioria
qualificada do capital social, podendo contudo a cessão de quotas
entre os sócios ser efectuada livremente.

2 � No caso de cessão de quota a favor de terceiros se realizar
sem consentimento da sociedade, poderá ser amortizada a respecti-
va quota.

ARTIGO 8.º

Se algum sócio pretender ceder a sua quota a terceiros, em alter-
nativa ao disposto no artigo anterior, gozarão do direito de prefe-
rência, em primeiro lugar a sociedade e, em segundo lugar, os sócios
não cedentes e serão observadas as regras constantes das alíneas
seguintes:

a) O sócio que deseje ceder a sua quota, ou parte dela, terá de o
participar à sociedade, em carta registada com aviso de recepção,
indicando a identidade do pretendente à aquisição e o preço desta;

b) Qualquer um dos gerentes, no prazo de 30 dias a partir do re-
cebimento da participação, convocará uma reunião da assembleia
geral para deliberar sobre a conveniência da aquisição da quota pela
sociedade;

c) Na hipótese de a sociedade não querer adquirir a quota, deverá
cada um dos sócios declarar nessa reunião se a pretende para si e, no
caso de mais de um sócio a desejar, será a quota adjudicada a todos
os pretendentes na proporção das suas quotas;

d) Uma vez comunicada pela sociedade, em carta registada com
aviso de recepção, ao sócio que pretender ceder a sua quota, a deci-
são daquela ou dos sócio ou sócios de exercerem o direito de prefe-
rência, será celebrado um contrato promessa de cessão de quota entre
o cedente e o titular do direito de preferência;

e) O direito de preferência atribuído à sociedade e aos sócios goza
de eficácia real;

f) Decorridos 45 dias a contar do recebimento da comunicação
prevista na alínea a), se a sociedade não responder ao participante,
entender-se-á que nem esta nem os seus sócios desejam preferir.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade primeiro e
os sócios em segundo, gozam do direito de preferência na aquisição
da quota do sócio falecido, e caso a sociedade ou os sócios, no prazo
de 15 dias após o conhecimento da morte não exercerem por escri-
to o seu direito de preferência na aquisição da respectiva quota, esta
transmitir-se-á para os herdeiros que nomearão um que a todos re-
presente.
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ARTIGO 10.º

A amortização da quota poderá ter lugar nos seguintes casos:
a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Quando for arrestada, penhorada, arrolada, dada em penhor,

ou de qualquer forma envolvida em procedimento judicial que ponha
em risco a sua transmissão forçada, sem que tenha sido deduzida
oposição julgada procedente;

c) Verificando-se a falência, insolvência, interdição ou inabilita-
ção de algum sócio;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a perten-
cer ao titular inicial;

e) Partilha, venda ou adjudicação judicial;
f) Quando o sócio, pela sua conduta grave e reiterada, lesar os

interesses da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros líquidos da sociedade serão distribuídos pelos sócios
na proporção das suas quotas ou do que resultar de deliberação da
assembleia geral.

2 � A assembleia geral da sociedade pode deliberar, por maioria
simples dos votos, que a totalidade dos lucros, depois de deduzida a
parte obrigatoriamente destinada a reserva legal, seja afectada a
outras reservas e a pagamentos de gerentes e fiscais com direito a
participação dos lucros, sem o limite imposto pelo artigo 217.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por iniciativa
de qualquer dos gerentes ou a pedido de algum dos sócios, através de
carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

1 � Em todos os casos de amortização de quotas, ou de transmis-
são delas para a sociedade a qualquer outro título, o preço da quota,
se outro não for acordado, será calculado segundo as regras constan-
tes das alíneas seguintes:

a) A sociedade elaborará um balanço especial, dentro do prazo de
45 dias a contar da data da deliberação tomada, se outro critério não
for deliberado em assembleia geral;

b) Organizado o balanço, se este não for aceite por qualquer
uma das partes, realizar-se-á um novo balanço, a elaborar por
um representante da sociedade, um representante do sócio ce-
dente ou do que pretenda sair ou dos herdeiros, interdito ou ina-
bilitado e de uma terceira pessoa designada pelos representantes
das partes.

2 � Apurado de modo definitivo o valor da quota, fica o sócio
excluído da sociedade e o quantitativo fixado será liquidado pela
sociedade ao ex-sócio em seis prestações semestrais, iguais e suces-
sivas, vencendo-se primeira prestação a contar da data da fixação
definitiva do valor da quota.

3 � As prestações em dívida vencerão juros calculados à taxa de
desconto do Banco de Portugal.

ARTIGO 14.º

É interdito aos sócios actividade comercial ou industrial do mes-
mo ramo da que é explorada pela sociedade, sob pena do sócio in-
fractor ser exonerado da sociedade, sem prejuízo de incorrer em
responsabilidade pelos danos que à sociedade vier a provocar.

§ único. Pode ser autorizado actividade concorrencial com a so-
ciedade por um dos sócios, desde que seja requerida e autorizada em
assembleia geral, por maioria qualificada dos votos que aos sócios
pertençam.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004507543

SOFIA SIMÕES ALVES � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 093/
20040617; identificação de pessoa colectiva n.º 504856715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 9/20040617 � Inscrição � Averbamentos
n.os 1-1.

Deslocou a sede para a Avenida de António Santos Leite, 59, 5.º,
direito, traseiras, Maia.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004502860

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 184, de
6 de Agosto de 2004, a p. 17 668, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade Foz do Minho, Sociedade Hoteleira, L.da

Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada. 3000152206

VISEU
SÃO PEDRO DO SUL

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 188, de 11 de Agosto de 2004, a p. 17 980-(27), foi publi-
cado com inexactidão um anúncio da Futuro Condomínio � Admi-
nistração de Condomínios, L.da Assim, o parágrafo que antecede a
cláusula 1.ª deve ter a seguinte redacção: «Certifico que entre Isabel
Maria Dias da Silva Almeida e Costa, casada com Carlos Alberto
Casais de Almeida e Costa, e Celestino Dias da Silva, casado com
Maria Eufélia Correia da Silva, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:»

3000152168
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AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes
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