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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Direcção-Geral do Desenvolvimento Coordenação do Fundo de Coesão
Regional

Endereço Código postal
Rua São Julião, 63 1149-030

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218814000 218881111

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cnfc@dgdr.pt www.dgdr.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   13
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Adjudicação de serviços de apoio técnico ao desenvolvimento de acções de infor-
mação e publicidade sobre as actividades do fundo de coesão.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do presente concurso tem por objecto a prestação de serviços de apoio
técnico ao desenvolvimento de acções de informação e publicidade sobre as activi-
dades do Fundo de Coesão.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os serviços a prestar serão desenvolvidos nas instalações da responsabilidade do
adjudicatário ou outras a indicar pela entidade adjudicante.

Código NUTS PT1
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.41.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Divisão 74 � outros serviços prestados principalmente às empresas, grupo 74.4 �
serviços de publicidade, classe 74.40.1, serviços de publicidade, categoria 74.40.13,
outros serviços de publicidade.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início 01 /06 /2005 e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
Ao concorrente a quem for adjudicada a prestação do serviço será exigida a presta-
ção, a favor da entidade pública contratante, de uma caução correspondente a 5%
do valor anual do primeiro contrato, com exclusão do IVA, nos termos previstos
no caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento dos trabalhos a realizar pelo adjudicatário será efectuado com a apro-
vação do plano de comunicação e após essa fase com a aprovação do relatório tri-
mestral, correspondendo cada pagamento a três vezes o valor mensal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem ser apresentadas propostas por agrupamentos de concorrentes, sem que entre
eles exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as entida-
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des que compõem o agrupamento possuam condições legais adequadas à realização
do trabalho. No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de concorrentes
deverão estes demonstrar, aquando da prestação da caução, a sua associação sob a
forma de consórcio externo 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
Feita nos termos do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Podem apresentar propostas os concorrentes que não se encontrem em qualquer das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e dis-
ponham da capacidade técnica e financeira para a execução de todas as componen-
tes do trabalho previstas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A proposta deve ser acompanhada dos documentos constantes nas alíneas a), b) e
d) do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e outros documentos
exigidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A proposta deve ser acompanhada dos documentos constantes nas alíneas a) e c)
do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e outros documentos exi-
gidos no 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    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 � Adequação das características do plano de comunicação e das acções propos-
tas aos objectivos expressos no caderno de encargos;
2 � Adequação dos meios técnicos com vista à execução de todas as componentes
do trabalho;
3 � Adequação da metodologia de gestão e acompanhamento do projecto às neces-
sidades da DGDR;
4 � Preço.

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

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

Data limite de obtenção 04 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 25 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque emitido a favor da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional.

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)

04 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 090 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

Data 05 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Rua São Julião, 63, Lisboa,��� dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Assistência Técnica do Fundo de Coesão, Código da Decisão da CE � C(2000)3949
de 5 de Outubro de 2000.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a ) Prevê-se que o contrato começará a produzir os seus efeitos em Junho de 2005;
b ) O contrato tem a duração de um ano renovável por iguais períodos de tempo,

a contar da data de celebração do contrato, até ao limite de três anos;
c) Ao presente concurso publico e ao contrato que vier a ser celebrado na se-

quência do mesmo, é aplicável o disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

d ) O prazo para a recepção das propostas é no dia 4 de Janeiro de 2005;
e) O acto público de abertura das propostas terá lugar no organismo designado

em 1.1, pelas 10 horas do dia 5 de Janeiro de 2005.
f) Não foi publicado anúncio indicativo relativo a esta aquisição de serviços.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

05 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

5 de Novembro de 2004. � O Directora-Geral, Amável Santos.
3000158213

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 3/2004

1 � Entidade promotora da alienação � Estado/MAI/GNR, atra-
vés do Conselho Administrativo da Guarda Nacional Republicana, sito
no Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa, (telefone: 213217031 ou
213217042; fax: 213217160).

2 � Objecto do contrato � alienação de material incapaz para o
serviço, constituído por 36 lotes de viaturas, motociclos, ciclomotores,
[em fim de vida (VFV), logo, sem documentos], invólucros de latão e
sucata de ferro.

3 � Só poderão apresentar propostas os detentores de certificado
de destruição ou desmantelamento qualificado;

4 � Os lotes poderão ser apreciados, nos dias 6 e 7 de Dezembro
de 2004, das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, nos
locais indicados no processo de alienação.

5 � O preço base dos lotes a alienar é o constante no anexo I do
presente processo.

6 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita segundo o
critério do maior valor proposto em carta fechada. Quando o preço
mais elevado conste de duas ou mais propostas, abre-se licitação en-
tre os respectivos proponentes, se estiverem presentes, fazendo-se a
adjudicação ao que ofereça maior lanço. No caso de estarem ausentes
procede-se a sorteio.

7 � Condições de pagamento: O pagamento será feito no prazo
de 15 dias após a data da notificação da adjudicação.

8 � a) As Condições de Alienação e demais documentos encon-
tram-se patentes no Conselho Administrativo do Comando-Geral da
GNR, sito no Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa, todos os dia úteis,
das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, onde poderão ser
consultadas ou adquiridas desde a presente data até ao dia e hora do
acto público.

b) O custo das condições de alienação é de 10 euros, a liquidar em
numerário ou cheque, emitido a favor do Conselho Administrativo
do Comando-Geral. A esta importância acrescerá o valor dos portes,
caso seja solicitada a sua entrega por via postal.

9 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas: Conse-
lho Administrativo do Comando-Geral da GNR, Largo do Carmo,
1200-092 Lisboa.
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b) Data limite para apresentação das propostas � até às 17 horas
do dia 15 de Dezembro de 2004.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser re-
digidos em língua portuguesa ou, no caso de não o serem, serão acom-
panhas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o con-
corrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os
respectivos originais.

d) Os concorrentes terão de apresentar tantas propostas quantos
os lotes em que estejam interessados, em conformidade com o refe-
rido no artigo 10.º do programa do concurso; por ex.: (a cada lote
corresponde uma proposta, a cada proposta corresponde um sobres-
crito).

10 � Abertura das propostas � terá lugar no Comando-Geral, da
Guarda Nacional Republicana, sito no Largo do Carmo, Lisboa, pelas
9 horas e 30 minutos, do dia 16 de Dezembro de 2004. Ao acto público
poderá assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

11 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
12 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para

publicação no Diário da República, em 5 de Novembro de 2004.
13 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-

nal-Casa da Moeda, S. A.

4 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho Administra-
tivo, Alvarino Manuel de Jesus Ferreira de Castro. 3000158242

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Estabelecimento Prisional de Vale
de Judeus

Endereço Código postal
Vale de Judeus 2065-285

Localidade/Cidade País
Alcoentre Portugal

Telefone Fax
263486291 263486891

Correio electrónico Endereço internet (URL)
correio.rsect.epvjudeus@dgsp.mj.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

Categoria de serviços   25
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços de saúde, de forma integrada.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços de gestão integrada de saúde, para os reclusos do Estabele-
cimento Prisional de Vale de Judeus, durante o ano de 2005.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Indicado em 1.1).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto85.14.18.00-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Caução no valor de 5% do valor global da adjudicação, sem arredondamentos, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Pagamento mediante factura mensal, no prazo de 60 dias após sua apresentação.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio em regime de responsabilidade
solidária se for adjudicado o fornecimento.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes que tenham efectuado volume global de negócios, em pelo menos
um ano do último triénio, pelo menos igual a 150 000 euros e tenham resultados
financeiro positivos em pelo menos dois dos três últimos exercícios. Capacidade
técnica. Os concorrentes que tenham efectuado volume global de negócios, em pelo
menos um ano do último triénio, pelo menos igual a 150 000 euros (valor médio
das aquisições deste tipo de serviços nos últimos três anos pelo Estabelecimento
Prisional de Vale de Judeus), em serviços desta natureza para entidades públicas e/
ou privadas e que cumulativamente os seus técnicos ou órgãos técnicos, integra-
dos ou não na empresa estejam inscritos nas respectivas ordens profissionais ade-
quadas ao exercício das especialidades pretendidas e a contratar.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração com a assinatura de quem detenha poderes para o acto, reconhecida
notarialmente, na qual o concorrente indique 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 matricula nessa conservatória; declaração emitida conforme modelo cons-
tante do anexo A do presente programa do concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 269 � 16 de Novembro de 200425 446

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exer-
cícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos
(mod. 22 do IRC (declaração anual) e respectivos anexos para o exercício de 2003,
2002 e 2001); declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últi-
mos anos, o volume dos seus negócios em prestação de serviços similares aos que
agora se pretendem.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
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 tra-
tando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente; Indi-
cação dos técnicos ou dos órgãos técnicos, integrados ou não na empresa, que têm
a seu cargo a direcção clínica, bem como as habilitações literárias e profissionais
dos mesmos.

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

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 £

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   ¢

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante*
1/2005.

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

Data limite de obtenção 25 /11 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros (com IVA a 19%). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque, contra recibo, no acto da aquisição. Podem ser remetidos pelo
correio mediante pagamento antecipado da quantia referida e dos portes 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)

10 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até 31 /12 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou \\\ dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes, ou as pessoas de-
vidamente credenciadas (procuração com poderes para obngar o concorrente).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13/12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Indicado 1.1,��� 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    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Novembro de 2004. � O Director, António Leitão.
3000158137

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PESCAS E FLORESTAS

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Direcção-Geral de Protecção
das Culturas

Endereço Código postal
Quinta do Marquês 2780-155
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Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
214464000 214420616

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   74
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de prestação de serviços de limpeza do edifícoi sede, biblioteca/
reprografia, auditório e salas anexas, estação da quarentena, laboratório de resíduos
de pesticidas, armazéns de produtos fitofarmacêuticos e de material de aplicação em
Oeiras, e Edifício I e Edifício II em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Contrato anual, que inclui todos os serviços de limpeza do edifício sede, bibliote-
ca/reprografia, auditório e salas anexas, estação da quarentena, laboratório de resí-
duos de pesticidas, armazéns de produtos fitofarmacêuticos e de material de aplica-
ção, sitos em Quinta do Marquês 2780-155 Oeiras, e Edifício I e Edifício II sitos
em Tapada da Ajuda 1349-018 Lisboa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
1 � Edifício sede, biblioteca/reprografia, auditório e salas anexas, estação da quaren-
tena, laboratório de resíduos de pesticidas, armazém de produtos fitofarmacêuticos
sitos em Quinta do Marquês 2780-155 Oeiras.
2 � Edifício l e Edifício II sitos em Tapada da Ajuda 1349-018 Lisboa.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.70.01.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classe 74, categoria 74.70.01 da classificação estatística de produtos por activida-
de a que se refere o Regulamento(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L342, de 31 de Dezembro
alterado pelo Regulamento(CEE) n.º 1232/98 da Comissão, de 17 de Junho, publi-
cado no Jornal da União Europeia n.º L 177, de 22 de Junho.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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)
Prestar caução no âmbito do consagrado nos artigos 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado em mensalidades iguais, e de acordo com as disposi-
ções legais que regulamentam a realização e processamento de despesas na adminis-
tração pública.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
A este concurso podem concorrer empresas em nome individual, sociedades ou gru-
pos de empresas que declarem, em regime de responsabilidade solidária, a intenção
de se constituírem, juridicamente, em consórcio externo ou em agrupamento comple-
mentar de empresa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De declaração, na qual os concorrentes indique, o seu nome, número fiscal de con-
tribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicilio ou, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, número
de pessoa colectiva, sede, filiais, que interessem à execução do contrato, objecto
social, nomes dos titulares dos corpos sociais e outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matricula nessa conservatória.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes têm de apresentar a declaração mencionada no n.º 2 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. A entidade adjudicante reserva-se o direito de
conforme o exposto no artigo 39.º do diploma supra mencionado, exigir a apresentação
de documentos comprovativos das declarações prestadas pelos concorrentes.
Documento comprovativo da entrega das declarações periódicas mais recentes para
efeitos de IRS ou IRC(2003).

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo de que o objecto social da empresa consiste na prestação
de serviços de limpeza; lista dos clientes actuais; lista de equipamentos.

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

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 £

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

Ou:

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

1 � Preço;
2 � Qualidade técnica da proposta.

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 1-DSGAA172004, procedimento n.º 8-DSGAAT/2004.

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

Data limite de obtenção 06 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 40 euros, acrescidos de 19% de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque a liquidar no acto dos mesmos.

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)

06 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.
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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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 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 podem assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Direcção-Geral Geral de Protecção das Culturas, Quinta do Marquês, 2780-
155 Oeiras, 30 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Duração do contrato ou prazo de execução � a iniciar a partir do dia 1 do mês
seguinte ao da assinatura do contrato, até 31 de Dezembro do mesmo ano,
renovável por períodos sucessivos de um ano, até ao triénio subsequente.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

05 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Novembro de 2004. � O Directora de Serviços de Gestão,
Administração e Apoio Técnico, Jaime Torres Vidal Abreu.

3000158210

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Leiria

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Sub-Região de Saúde de Leiria Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Avenida Heróis de Angola, 59 2401-903

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244812200 244836939

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e instalação de um espectrómetro de absorção atómica com chama e
câmara de grafite.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para o fornecimento e instalação de um espectrómetro de absor-
ção atómica com chama e câmara de grafite, n.º 1/2004.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Sub-Região de Saúde de Leiria, laboratório de saúde pública.

Código NUTS 10203
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto33.00.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos33.25.33.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 045 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Programa Operacional da Saúde, FEDER e PIDDAC.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Ver programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Ver programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Ver programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Ver programa de concurso.
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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

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 £

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 1/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 005
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 25 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque à ordem da Sub-Região de Saúde de Leiria.

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)

02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 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)
Ver programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sub-Região de Saúde de Leiria, Avenida Heróis de Angola, 59,��� 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional Saúde, FEDER, candidatura n.º 1503, medida 1.1, equipa-
mento para a avaliação da qualidade da água.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

de 22 de Junho.

4 de Novembro de 2004. � O Coordenador da Sub-Região de Saú-
de de Leiria, Luís Armando da Silva Morato. 1000269713

MINISTÉRIO DO TURISMO

Instituto de Formação Turística

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Instituto de Formação Turística Conselho de Administração

Endereço Código postal
Avenida Columbano Bordalo 1070-065 Lisboa
Pinheiro, 86, 5.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217246100 217246101

Correio electrónico Endereço internet (URL)
e-mail: nome@inftur.min-economica.pt www.inftur.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para prestação do serviço de fiscalização da empreitada de cons-
trução da Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação do serviço que genericamente visa o bom acompanhamento à realização
da obra, do seu planeamento e controle de custos, do controle de qualidade relati-
vo a materiais e técnicas construtivas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Quinta de São Carlos. Freguesia da Sé, concelho de Lamego.

Código NUTS 1 01 07 1805
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.26.20.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
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II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Prestação de serviços de supervisão ao trabalho de construção com as característi-
cas e natureza constantes do caderno de encargos.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 19 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verba inscrita em PIDDAC, tendo por
fontes o Orçamento  do Estado e FEDER. Os pagamentos serão efectuados nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e disposições constantes no cader-
no de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de procedimento.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 2 do artigo 10.º do programa de procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 3 do artigo 10.º do programa de procedimento.

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

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 £

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 � Preço = variável (a);
2 � Mérito técnico da proposta = variável(b).

À variável (a) será atribuído o valor percentual conforme explicitado no programa
de procedimento.
À variável (b) será atribuído o valor percentual de acordo com fórmula prevista no
programa de procedimento, considerando o mapa de recursos humanos solicitado e
respectiva percentagem de afectação dos técnicos.

A classificação final CF das propostas resultará da aplicação da fórmula:

CF = (0,60a + 0,40b)

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 10/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros, incluindo o IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
As cópias só serão executadas para posterior entrega, após recepção do pedido por
escrito e da apresentação da guia comprovativa do respectivo pagamento.
Os pagamentos serão efectuados na Contabilidade dos Serviços Centrais do
INFTUR, sitos na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 86, 5.º piso, em Lisboa,
no horário das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas.
Será de inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e compa-
ração das cópias com os elementos do processo patenteados.

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)

28 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e a in-
tervir as devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Sala de reuniões da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, sita na Ave-
nida Eng. Arantes Oliveira, 7, 1900-221, em Lisboa,��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.
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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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O acto público decorrerá no dia útil seguinte ao fim do prazo para apresentação de
propostas.
O anúncio foi enviado para publicação no JO a 4 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Francisco Vieira. 3000158133

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional da Solidariedade e Segurança Social

Centro de Gestão Financeira da Segurança Social

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Centro de Gestão Financeira Presidente do Conselho de Administração
da Segurança Social

Endereço Código postal
Rua do Italianos, 10 9700-904 Angra do Heroísmo

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295402290 295214335

Correio electrónico Endereço internet (URL)
isabel.m.garrett@seg-social.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1/2004. para a empreitada de construção do Polivalente de
Santa Bárbara, na Ilha de Santa Maria.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de construção de um edifício administrativo com trabalhos, de monta-
gem de estaleiro e limpeza de terreno, de coberturas, de montagem e desmontagem
de andaimes, de movimentos de terras, de betões, de alvenarias, de cofragens, de
revestimentos de paredes, de revestimentos de tectos, de revestimentos de pavimen-
tos, de armaduras em varão de aço, de alumínios, de pinturas, de carpintarias, de
serralharias, de equipamento sanitário, de drenagem de águas pluviais, de rede de
drenagem de esgotos pluviais e domésticos, de rede de abastecimento de água, de
instalações eléctricas, de instalações telefónicas de assinante e de dados e de ins-
talações de segurança contra incêndios, incluindo todos os trabalhos considerados
preparatórios ou acessórios, sendo construída de acordo com os documentos do
procedimento, constituídos pelo presente anúncio, pelo programa de concurso,
pelo caderno de encargos e pelo projecto de execução.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Santa Bárbara, Ilha de Santa Maria, Região Autónoma dos Açores.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O procedimento tem as classes, cuja classificação estatística de produtos por acti-
vidade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98 da Comissão, de 17
de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L177, de
22 de Junho de 1998, que altera o Regulamento (CE) n.º 3696/93 do Conselho,
publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993, tem as subcategorias a que corresponde a classificação com os códigos
45.11.11, 45.11.12, 45.21.15, 45.21.41, 45.22.12, 45.25.10, 45.25.21, 45.25.31,
45.25.32, 45.25.41, 45.25.50, 45.31.12, 45.31.13, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.41,
45.33.20, 45.42.11, 45,42.12, 45.42.13, 45.43.11, 45.43.12, 45.44.10, 45.44.21,
45.44.22, 45.44.23, 45.45.11 e 45.45.13.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Trabalhos quantificados no mapa de medições, que faz parte integrante do projecto
de execução, referido em II.1.6, sendo que o valor para efeito do concurso (custo
provável dos trabalhos, estimado sobre as medições), é de 358 000 euros, não in-
cluindo o imposto sobre o valor acrescentado, IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 300 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 do contrato será prestada caução no
valor de 5% do montante da adjudicação, sem o IVA, a qual será prestada, por de-
pósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante
garantia bancária ou seguro caução, conforme escolha do adjudicatário. O desconto
para garantia é efectuado nos termos do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2
de Março, e dos documentos do concurso.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento é assegurado pelo orçamento do Centro de Gestão Financeira da
Segurança Social, para os anos de 2004 e 2005;
Em caso algum haverá lugar ao pagamento de prémios;
Os pagamento far-se-ão por medição em observância do disposto nos artigos 202.º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março, no prazo de 44 dias conta-
dos a partir das datas dos autos de medição ou das datas de apresentação dos ma-
pas das quantidades de trabalhos efectuados previstos no artigo 208.º do Decreto-
Lei n.º 55/99, de 2 de Março, ou cálculos das correspondentes revisões, ou nas
demais situações previstas no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, sempre me-
diante prévia emissão da respectiva facturação legal, em boas condições de paga-
mento, por parte do empreiteiro.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se, com respeito pelo previsto nomeadamente no
artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, agrupamentos de empresas,
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercí-
cio da actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos no programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da propos-
ta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o dono da
obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, por qual-
quer forma de associação regulada pelo quadro legal vigente, designadamente, na
modalidade de consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

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

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal. Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no Espaço Económico Europeu.

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

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

b) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
ERS ou IRC, na qual se contenha o carimbo de «recibo» e, se, for o caso, do-
cumento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a em-
presa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da
respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Podem ser admitidos no procedimento:

a) Os concorrentes titulares de alvará, com a classificação em empreiteiro geral ou
construtor geral, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10
de Janeiro, com as 1.ª (estruturas e elementos de betão) e 4.ª (alvenarias, rebocos
e assentamento de cantarias) subcategorias da 1.ª categoria, edifícios de cons-
trução tradicional, e em que o valor total da obra não exceda a classe que de-
tém, ou titulares de alvará contendo as seguintes autorizações:

a1) Das 1.ª (estruturas e elementos de betão), 2.ª (estruturas metálicas), 4.ª
(alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias), 5.ª (estuques, pinturas e
outros revestimentos), 6.ª (carpintarias) e 8.ª (canalizações e condutas em
edifícios) subcategorias da 1.ª categoria, edifícios e património construído,
da 6.ª (saneamento básico) e 11.ª (sinalização não eléctrica e dispositivos
de protecção e segurança) subcategorias da 2.ª categoria, vias de comuni-
cação, obras de urbanização e outras infra-estruturas, da 1.ª (demolições),
2.ª (movimentação de terras), 7.ª (drenagens e tratamento de taludes), 10.ª
(cofragens) subcategoria da 5.ª categoria, outros trabalhos, em que a 1.ª
subcategoria (estruturas e elementos de betão), da 1.ª categoria (edifícios e
património construído) cubra o valor global da obra, emitido pelo Institu-
to dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), em conformidade com o disposto, nomeadamente, no artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e Portarias n.os 17/2004 e
19/2004, ambas de 10 de Janeiro;

a2) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea
a1) e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo
265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento
anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes
respeitem, com respeito pelo disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º
12/2004, de 9 de Janeiro;

a3) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta
as declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um
dos subempreiteiros, das quais conste o nome destes, o seu endereço e a
titularidade das autorizações exigidas no procedimento.

b ) Os concorrentes que apresentem os certificados de habilitações literárias e pro-
fissionais dos quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra,
designadamente o director técnico da empreitada e o representante permanente
do empreiteiro na obra;

c) Os concorrentes que apresentem lista das obras executadas da natureza da que
é posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos às
obras mais importantes.
Os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas;

d ) Os concorrentes que apresentem declaração, assinada pelo representante legal
da empresa, que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e, se for o
caso, o equipamento de características especiais, indicando, num e noutro caso,
se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;

e) Os concorrentes que apresentem declaração, assinada pelo representante legal da
empresa, que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra, para além dos indicados na alínea b);

f) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem (para além dos
restantes documentos exigidos acima, em III.2), nos termos previstos no artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso, emitido
por uma das entidades competentes de Estado membro da União Europeia ou
de signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nos termos do
mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, que indique os elemen-
tos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e
à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;

g) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certifi-
cado de  inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos  relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indi-
cados nos n.os 15.1 e 15.3 deste Programa do Concurso, conforme disposto no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

h) Os concorrentes relativamente aos quais se verifique alguma das situações refe-
ridas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são excluídos do
concurso.

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
(Não aplicável.)

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não 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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 �Preço, 60%;
2 � Garantia de boa execução da obra, 40% avaliada por:

Adequabilidade do programa de trabalhos (20%);
Processos construtivos adoptados (10%);
Meios disponíveis (10%).

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 1/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros com o IVA já incluído à taxa de 13%. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em numerário ou em cheque emitido à ordem do Centro de Gestão Fi-
nanceira da Segurança Social.

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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade, e no caso de intervenção do representante de empresa em nome indivi-
dual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição do
respectivo bilhete de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome
individual, sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e o número de bilhe-
te de identidade do representante.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: O indicado em 1.1, 31 dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Se a data de abertura das propostas coincidir com o fim de semana, esta passará para
o dia útil imediato.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /10 /2004 (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 Outubro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Nélio Martins Lourenço. 1000269694

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Albufeira SAFOM

Endereço Código postal
Rua do Município Cerro de Alagoa 8200-863 Alagoa

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599605 289599583

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dep.tec@cm-albufeira.pt www.cm-albufeira.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
1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro geral ou construtor
geral, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro geral ou construtor
geral emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por mais
uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os elementos de referência rela-
tivos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro geral ou constru-
tor geral emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documen-
tos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económi-
ca e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1
e 15.3 do programa de concurso.
O certificado de classificação de construtor geral ou empreiteiro geral previsto
na alínea a) anterior deve conter:

A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de
construção tradicional, na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor
da proposta;

A 1.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 2.ª categoria, na classe corresponden-
te à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

A 1.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

A 2.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

A 2.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

2 � Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e
técnica, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em condições de apresentar os
documentos exigidos pelo dono da obra relativos à sua capacidade financeira e
económica, nomeadamente por ter iniciado a sua actividade há menos de três anos,
pode comprovar essa capacidade através de outros documentos que o dono da
obra julgue adequados para o efeito.
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil infe-
rior previstos nessa portaria.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 300 000 euros, valor que não inclui IVA;

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

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 130 euros + IVA. 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)

15 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Albufeira,��� dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio é de esclarecimentos (cujas cópias estão junto às peças paten-
tes a concurso), de aditamento e de prorrogação de prazo de entrega das propostas
para o concurso público da empreitada de «execução do pavilhão desportivo no
recinto da escola E B 2, 3 de Paderne e requalificação paisagística dos espaços
envolventes», cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º
230, de 29 de Setembro.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (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.

27 de Outubro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Carlos Martins Rolo. 1000269773

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 Amadora

Endereço Código postal
Avenida Movimento Forças Armadas, 1 2701-961

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Arranjo paisagístico da Rua Ordem Militar do Hospital.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Movimento de terras, pavimentação, passeios e lancis, drenagens, betões, rede de
rega, revestimento vegetal, sinalização, iluminação pública, estaleiro e diversos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Rua Ordem Militar do Hospital, freguesia de São Brás.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Preço-base 202 407,55 euros (+ IVA).

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 168 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 preço total de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal da Amadora.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade sob a forma de agrupamento com-
plementar de empresas ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato, nos termos do artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

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
Alvará � 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
Alvará � a 6.ª, 8.ª e 9.ª subcategoria da 2.ª categoria e 1.ª subcategoria da 4.ª
subcategoria, na classe correspondente a parte dos trabalhos a que respeite(m). caso
o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documentos discriminados nos artigos 67.º,
68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, conforme a situação aplicá-
vel à firma concorrente e de acordo com o exigido no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documentos discriminados nos artigos 67.º,
68.º ou 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, conforme a situação aplicável
à firma concorrente e de acordo com o exigido no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documento discriminados nos artigos 67.º,
68.º ou 69.º do com o exigido no programa de concurso.

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

Ou:

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

1 � 50%, preço da proposta (PR);
2 � 30%, valor técnico da proposta (V);
3 � 40%, adequabilidade do plano de trabalhos às condições locais (V1);
4 � 40%, meios humanos e materiais a afectar à obra (V2);
5 � 20%, memória descritiva e justificativa (V3);
6 � 20%, prazo do execução (PZ).

Todas as propostas serão classificadas nos itens de 1 a 10, sendo a classificação
final obtida pela seguinte fórmula:

Classificação = 0,50 × PR + 0,30 (0,40 × V1 + 0,40 × V2 + 0,20 × V3) + 0,20 PZ

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 62/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 025
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 329,62 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque visado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal da 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)

27 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 12 horas.

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

ES DA DE EL EN F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do contrato todos os interessados e intervir os
devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Sala de reuniões do Departamento de Obras Municipais, Travessa Vasco da
Gama, 7,��� 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

05 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Travessa Vasco da Gama, 7 2701-961

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Divisão Administração Financeira

Endereço Código postal
Avenida Movimento Forças Armadas, 1 2701-961

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214942938 214942938

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Travessa Vasco da Gama, 7 2701-961

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço internet (URL)

5 de Novembro de 2004. � O Presidente, Joaquim Raposo.
3000158199

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Benavente

Endereço Código postal
Praça do Município 2130-038 Benavente

Localidade/Cidade País
Benavente Portugal

Telefone Fax
263519600 263519650

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gapcmb@mailtelepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público£ 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 ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação/reformulação do Parque 25 de Abril em Benavente.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada diz respeito à beneficiação/requalificação do Parque 25 de Abril, em
Benavente, compreendendo trabalhos no âmbito de: Montagem e desmontagem de
estaleiro; trabalhos preparatórios; movimento de terras; rede de águas; rede de es-
gotos; pavimentos; estruturas; plantações e sementeiras; equipamento urbano;
beneficiação de construções existentes e iluminação pública.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A empreitada será realizada em Benavente � Parque 25 de Abril, freguesias de
Benavente.
DT 14 CC05

Código NUTS PT 135 Lezíria do Tejo
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.21.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.31.53.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.31.71.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.11.11, 45.11.12, 45.21.15, 45.21.41, 45.23.22, 45.34.22.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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    £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Beneficiação/reformulação do Parque 25 de Abril com área de intervenção de 16
765,09 m, com o preço base de 1 116 160 euros.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de consi-
gnação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 da empreitada, com ex-
clusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades do financiamento e de paga-
mento são pela dotação da Câmara Municipal e os pagamentos efectuados de acor-
do com Autos de Medição.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamento de empresas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de

empreiteiro de obras públicas e comprovem em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no ponto 9 do programa de concurso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade de agrupamento complementar de empresas ou 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
Deter alvará de construção contendo as seguintes autorizações � 10.ª subcategoria
da 2.ª categoria � infraestruturais de desporto e de lazer em classe correspondente
ao valor global da proposta e 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, 6.ª subcategoria da
2.ª Categoria, 8.ª subcategoria da 2.ª categoria e 1.ª subcategoria da 1.ª categoria,
nas classes correspondentes, cada uma, à parte dos trabalhos a que respeitem.
Na avaliação da capacidade financeira e económica, serão excluídos na fase de qua-
lificação prevista no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os con-
correntes que, não apresentem cumulativamente e no mínimo, na média dos anos de
2001, 2000, e 1999 ou no balanço e demonstração de resultados da última decla-
ração anual de IRS ou IRC, os seguintes valores:

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

Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a ) Comprovação da execução de, pelo menos, três obras de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 669 696 euros;

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

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a ) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para a Se-
gurança 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
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;

b ) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela Repar-
tição de Finanças do domicilio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, de cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que não se encontra em nenhuma
das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

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

a ) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emiti-
do pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal, em cumprimento da nova redacção,
conferida ao artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, pela Lei n.º
163/99, de 14 de Setembro;

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

c) Balanço ou extractos desses balanços e demonstração de resultados referentes
aos anos (2001, 2000 e 1999), sempre que a publicação desses documentos
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a ) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.

b ) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos, da mesma natureza da que é
posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos às
obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de
execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da
arte e regularmente concluídas;

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

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os critérios a seguir in-
dicados:
1 � Valor técnico da proposta, 50%:

Lista de preços unitários e nota justificativa do preço proposto, 40%;
Programa de trabalhos, no qual se inclui o plano de trabalhos, plano de mão-de-

obra e plano de equipamento a afectar à obra, 30%;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra e do estaleiro

de obra, 30%.

2 � Custo da obra proposto pelo concorrente, 35%;
3 � Prazo de execução, 15%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
4.1.1/28-2004.

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

Data limite de obtenção 17 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 27,98 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Até às 16 horas do dia 14 de Dezembro 2004, ao tesoureiro da Câmara Municipal,
em dinheiro, cheque ou multibanco.

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

27 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 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 autorizadas a intervir no acto público do concurso, os concorrentes e as pes-
soas por si credenciadas, conforma o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Câmara Municipal de Benavente, sala de reuniões,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
PORLVT � Medida 2.3, Valtejo.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
C. M. Benavente/Departamento
Municipal de Obras, Urbanismo,
Ambiente e Serviços Urbanos,
DMOUASU

Endereço Código postal
Praça da República 2130-039 Benavente

Localidade/Cidade País
Benavente Portugal

Telefone Fax
263519642 263519650

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
C. M. Benavente/Departamento
Municipal de Obras, Urbanismo,
Ambiente e Serviços Urbanos,
DMOUASU

Endereço Código postal
Praça da República 2130-039 Benavente

Localidade/Cidade País
Benavente Portugal

Telefone Fax
263519642 263519650

Correio electrónico Endereço internet (URL)
email: gapcmb@mail.telepac.pt
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
C. M. Benavente/Secção de Expediente
e Arquivo

Endereço Código postal
Rua Dr. Manuel Velho Cabral
Calheiros

Localidade/Cidade País
Benavente

Telefone Fax
263519600 263519648

Correio electrónico Endereço internet (URL)
email: gapcmb@mail.telepac.pt

4 de Dezembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000269787

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Município de Braga Direcção Municipal de Obras e Serviços

Urbanos/Divisão de Fiscalização
e Gestão de Empreitadas

Endereço Código postal
Praça Conde de Agrolongo, Edifício 4704-514 Braga
do Pópulo

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253203150 253613387

Correio electrónico Endereço internet (URL)
domsu@cm-braga.pt www.cm-braga.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação do teatro circo (condicionamento acústico),  3.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso compreende os trabalhos de � condicionamento acústico.
O valor para efeito de concurso, excluído o IVA é de 650 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Avenida da Liberdade, Braga.

Código NUTS PT112

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 210 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 será de 5% da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os previstos no plano e orçamento do ano corrente do Município de Braga e do
Programa Operacional da Cultura.
A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 19.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 6 e nas alíneas a) a h) do 15.1 e alíneas a) a d) do 15.3 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas c) e d) do 15.1 e alíneas e) e f) do 15.3 do programa de
concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas e) a h) do 15.1, alínea g) e h) do 15.3 e 19.4 do progra-
ma de concurso.

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 £

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

Ou:

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

1 � Preço (60%);
2 � Valor técnico da proposta (40%).

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
DMOSU/06/2004.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 06 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 165 euros (IVA incluído). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque visado ou numerário, para a totalidade dos documentos (IVA incluído).

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

16 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 11 horas.
Local: Gabinete da Presidência do Município de Braga,��� 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) Indicar o prazo em dias � 210 a partir da adjudicação de acordo com o pro-
grama de trabalhos em anexo, com eventuais actualizações.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /10 /2004 (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.

22 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000157913

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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 de Castelo Branco Presidente da Comissão

de Abertura de Concurso

Endereço Código postal
Paços do Município 6000-458

Localidade/Cidade País
Castelo Branco Portugal

Telefone Fax
272330330 272330324

Correio electrónico Endereço internet (URL)
http//www.cm-castelobranco.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Revisão do PDM (Plano Director Municipal) de Castelo Branco.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concluídos os estudos de caracterização, pretende-se agora dar seguimento à elabo-
ração do Plano Director Municipal de Castelo Branco.

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

Código NUTS PT 129 Beira Interior Sul
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.25.10.00-3 8674-1\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O serviço refere-se à sua totalidade, excluindo os estudos de caracterização, que já
se encontram elaborados. O valor base do concurso é de 70 000 euros.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 15 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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% da valor da adjudicação, excluindo o IVA.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades essenciais de financiamento serão do orçamento da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco. As modalidades essenciais de pagamento, serão efectuadas
conforme plano de pagamentos apresentado pelo concorrente e nos 30 dias subse-
quentes à apresentação das correspondentes facturas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das si-
tuações referidas no n.º 1 do artigo 33.º Do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração assinada pelo concorrente e prestada sob compromisso de honra em
como se submete, para julgar eventuais litígios emergentes deste concurso, ao foro
judicial da Comarca de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer outro;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de
concurso.

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

a) Modelos 22 do IRC ou IRS, consoante os casos, dos últimos três anos, conten-
do o balanço e a demonstração de resultados.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos planos directores municipais elaborados e publicados em Diário da
República, nos últimos cinco anos, a comprovar mediante a junção das respec-
tivas publicações;

b) Lista dos planos directores municipais em elaboração, nos últimos cinco anos,
a comprovar mediante a junção de declaração da respectiva Câmara Municipal;

c) Indicação dos técnicos da equipa do plano a afectar à elaboração do PDM de
Castelo Branco, onde serão tomadas em consideração as seguintes áreas: o ur-
banismo, a engenharia civil, a arquitectura, a arquitectura paisagista, a econo-
mia, o direito, a geografia, a sociologia, entre outras;

d) Indicação do pessoal técnico superior e técnico efectivo médio anual da empre-
sa 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    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢
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.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
180/2004.

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

Data limite de obtenção 03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de cheque ou numerário, remetido à ordem do tesoureiro da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, ou remetido à cobrança. O custo do processo é acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, bem como do custo dos portes, no caso de ser reme-
tido à cobrança.

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)

14 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

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

ES DA DE EL EN F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 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 pes-
soas por estes credenciadas, conforme artigo 13.º do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15/12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco, na morada indicada
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    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não se trata de um anúncio periódico.

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal de Castelo Branco, reserva-se o direito de não adjudicar a
presente prestação de serviços a nenhum dos concorrentes, caso ocorra qualquer
das situações previstas no artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
O prazo de execução referido no ponto II.3, refere-se ao prazo máximo, podendo ser
apresentado prazo inferior para a execução do plano de pormenor.
Os critérios de adjudicação, a que se refere o ponto IV.2, são os constantes do ar-
tigo 4.º do programa de  concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

2 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000269761

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Lagoa (Algarve) Presidente

Endereço Código postal
Largo do Município 8400-851

Localidade/Cidade País
Lagoa Portugal

Telefone Fax
282380400 282380444

Correio electrónico Endereço internet (URL)
expediente@cm-lagoa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e instalação de equipamento cenotécnico para o Auditório Municipal
de Lagoa.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento e instalação de equipamento técnico, nomeadamente, sistema de varas
motorizadas, cena e cortinas, equipamento cénico electrificado, projectores, estrados
para suporte cénico e equipamento para mesa de direcção de cena.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Auditório Municipal de Lagoa, freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa (Algarve).

Código NUTS * 0806
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto28.81.58.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos31.51.86.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-29.87.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
218 007 euros.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não são admitidas variantes ao projecto.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 02 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário prestará uma caução de 5% do valor da adjudicação, com a exclu-
são do IVA.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo 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 podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em algumas
das situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
As constantes do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
As constantes do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
As constantes 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    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 � Preço, 60%;
2 � Características técnicas nunca inferiores ou diferentes do proposto, 30%;
3 � A qualidade e valia técnica da memória descritiva e justificativa pormenoriza-
da do modo de montagem do equipamento, 5%;
4 � Garantia do equipamento, 5%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. M. Lagoa DEP C016/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 25 euros, acrescidos de IVA. Moeda: Euro.

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

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 070 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 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)
Ver programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Sala de reuniões do Município de Lagoa, 71 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /10 /2004 (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.

29 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000269789

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Montijo Vereador Nuno Ribeiro Canta

Endereço Código postal
Rua Manuel Neves Nunes de Almeida 2872-352

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Requalificação da Zona Ribeirinha do Montijo».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada compreende entre outros os seguintes trabalhos:

Dragagem de área de intervenção;
Execução de um dique em aterro, incluindo a respectiva protecção e impermeabilização;
Execução de uma ponta levadiça em estrutura metálica, com pavimento em madei-

ra, incluindo o projecto e execução dos equipamentos mecânicos, e
pormenorização dos desenhos de execução da estrutura metálica;

Execução de muros, cais e rampa varadouro;
Execução de comportas de ligação do Espelho de Água ao Rio;
Rede de drenagem e desvios de redes enterradas;
Execução das praças envolventes ao Cais das Faluas e pavimentação das zonas

a construir;
Execução de uma rede eléctrica e de dados;
Execução de arranjo paisagístico da zona.

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

Código NUTS III na Península de Setúbal
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.24.61.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.22.11.15-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.24.81.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.25.21.24-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.31.56.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.24.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
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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 \\ e/ou em dias 360 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do preço total da adjudicação e será prestada por depósito
em dinheiro, ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garan-
tia bancária, ou ainda por seguro caução, nos termos do artigo 114.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sem prejuízo no disposto no artigo 113.º do mesmo
diploma.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º n.º 1 alínea b) do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo os pagamentos efectuados mediante
medição periódica dos trabalhos realizados, com base nos preços unitários
contratuais, nos termos do artigo 18.º, 202.º e seguintes do referido decreto-lei, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
Enquadra-se num projecto financiado pelo Programa Operacional do Ambiente/
Componente FEDER e pelo orçamento municipal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, que declaram a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Só serão admitidos a concurso, os titulares de alvará de construção emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares que contenham as seguin-
tes autorizações:

a) A 4.ª subcategoria da 3.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;
b) Das 3.ª e 5.ª subcategorias da 3.ª categoria, as 1.ª, 4.ª, 6.ª e 9.ª subcategorias da

2.ª categoria e as 1.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no parágrafo seguinte (n.º 6.3 do programa de concurso).

Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 6.2
do programa de concurso, o concorrente 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, de acordo com o previs-
to no n.º 16.4 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e nas alíneas e) e f) do n.º 15.3, bem como na(s) alíneas a) e b) do n.º
19.3 do programa de concurso, para efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-
Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, nas alíneas a) e b) do n.º
15.2, nas alíneas g) e h) do n.º 15.3, bem como nas alíneas a), b) e c) do n.º 19.4
do programa de concurso, para efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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 £

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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Ou:

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

1 � Valor da proposta, 50%;
2 � Cronograma financeiro, 20%;
3 � Memória descritiva, 20%;
4 � Plano de trabalhos, 10%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º F-10/04.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 667,91 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
As cópias referidas serão fornecidas mediante o pagamento em dinheiro ou cheque
visado à ordem de «tesouraria da Câmara Municipal de Montijo».

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)

a) Poderão assistir ao acto público de abertura das propostas todos os interessa-
dos, só podendo intervir nos trabalhos os representantes dos concorrentes de-
vidamente credenciados para o acto;

b) Assistirá ao acto o procurador-geral da República ou um seu representante.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município da Câmara Municipal de
Montijo, 31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Enquadra-se num projecto financiado pelo Programa Operacional Ambiente/Compo-
nente FEDER.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base para efeitos de concurso é de 3 263 484,78 euros com exclusão do IVA.
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, o prazo de execução referido no ponto II.3 só começa a contar-se da data
da consignação.
Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação � o prazo limite para
apresentação das propostas termina às 16 horas do 30.º dia (dias seguidos, inclu-
indo Sábados, Domingos e feriados) a contar do primeiro dia útil seguinte, à data
de publicação deste anúncio no Diário da República, e não 30.º dia a contar do
envio da publicação do anúncio (ponto IV.3.3).
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Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município da Câmara Municipal de Montijo, pelas 10 ho-
ras no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas, e não 31
dias a contar da publicação do anúncio em Diário da República (ponto IV.3.7.2).
Em tudo o omisso observar-se-á o disposto na legislação em vigor.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Montijo Vereador Nuno Ribeiro Canta

Endereço Código postal
Avenida dos Pescadores 2870-114
de Departamento de Obras
e Meio Ambiente

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Montijo Vereador Nuno Ribeiro Canta

Endereço Código postal
Avenida dos Pescadores 2870-114
de Departamento de Obras
e Meio Ambiente

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

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

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Montijo Vereador Nuno Ribeiro Canta

Endereço Código postal
Secção de Expediente Geral e Arquivo 2872-352
do Departamento Administrativo
e Financeiro, sito no Edifício dos Paços
do Município, Rua Manuel Neves Nunes
de Almeida, 2870-352 Montijo

Localidade/Cidade País
Montijo Portugal

Telefone Fax
212327600 212327750

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

3 de Novembro de 2004. � O Vereador, Nuno Ribeiro Canta.
3000158116

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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 de Ourém Secção de Aprovisionamento

e Património

Endereço Código postal
Praça do Município 2490-499

Localidade/Cidade País
Ourém Portugal

Telefone Fax
249540900 249540908

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@cm-ourem.pt http://www.cm-ourem.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 57/04-Aprov, para prestação de serviços de fiscalização da
empreitada de construção do novo edifício dos Paços do Concelho, em Ourém.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de fiscalização da empreitada de construção do novo edifício
dos Paços do Concelho, em Ourém.

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

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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 22 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos são efectuados mensalmente.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

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 £

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

Ou:

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

1 � Qualificação técnica da proposta, 50%.
1.1 � Quantitativos e adequação dos meios humanos e técnicos disponibilizados, 20%.
1.2 � Curricula dos técnicos envolvidos, 15%;
1.3 � Metodologia proposta, 10%;
1.4 � Sistema proposto para a implementação do plano de qualidade, 5%.
2 � Preço global, 50%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
57/04-APROV.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros + IVA. 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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

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

ES DA DE EL EN F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer pessoa.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Sala de sessões da Câmara Municipal de Ourém, sita na Praça do Município,
Ourém, 16 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.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às
17 horas da terça-feira útil que se seguir ou que coincida com o 15 dia, a contar da
data da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

2 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, David Perei-
ra Catarino. 1000269715

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Município de Penacova Presidente da Comissão de Abertura

de Concurso

Endereço Código postal
Largo do Terreiro 3360-191 Penacova

Localidade/Cidade País
Penacova Portugal

Telefone Fax
239470300 239478098

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gap.cmp@aircnet.airc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Sist. drenag. trat. esg. freguesias concelho, rede de drenagem de águas residuais da
Povoação de Caneiro.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos compreendem o fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo
a abertura e tapamento de valas, ligações e acessórios, obras acessórias (câmaras,
etc.) e levantamento e reposição de pavimentos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Povoação de Caneiro, freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

Código NUTS PT 162 Baixo Mondego
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.23.24.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.24.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso, excluindo o IVA, é de
190 000 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de consi-
gnação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação e para
reforço da mesma serão deduzidos 5%, em cada pagamento parcial que se efectuar.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é segundo o regime de série de preços, nos termos do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento é assegurado pelas verbas
inscritas no orçamento da Câmara Municipal de Penacova e os pagamentos serão
realizados mediante autos de medição a efectuar mensalmente.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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 pontos 6 e 15 do programa do concurso. Os concorrentes com
sede em Portugal deverão ser possuidores, no mínimo, do seguinte alvará de em-
preiteiro de obras públicas � 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor global da proposta.
Os critérios de avaliação da capacidade económica e financeira, bem como da capa-
cidade técnica, são os estabelecidos nos pontos 19.3 e 19.4 do programa de con-
curso, respectivamente.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem
como nas alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2,
bem como nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem
como nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso.

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 £

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

Ou:

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

1 � Preço, peso 60%;
2 � Valia técnica da proposta, peso 40%:

Programa de trabalhos (15%);
Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra (15%);
Compatibilidade entre o plano de trabalhos e o plano de pagamentos (10%).

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

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

Data limite de obtenção 10 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 169,21 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitadas até às 16 horas de 10 de Dezembro de 2004, os interessados
poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das peças escritas
e desenhadas do processo do concurso, nas condições indicadas no n.º 26 do pro-
grama de concurso, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da data da
recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao concurso.

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)

16 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 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 assistir à abertura das propostas os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Penacova,��� 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.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

26 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Maurício
Teixeira Marques. 1000269661

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Penafiel Departamento dos Serviços

Técnicos e Ambiente

Endereço Código postal
Praça do Município 4564-002 Penafiel

Localidade/Cidade País
Penafiel Portugal

Telefone Fax
255710700 255711066

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de empreitada.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
«Arranjo urbanístico da zona ribeirinha de Entre-os-Rios».

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A obra será realizada na freguesia de Eja.

Código NUTS 1151311210 (BGRI 2001)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.26.26.40-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Pavimentação, muros, águas pluviais e residuais, iluminação pública.
Preço base do concurso � 150 000 euros acrescido de IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 090 a partir da decisão de consi-
gnação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, de acordo com o ponto 10. do programa de
concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas devendo estas asso-
ciar-se obrigatoriamente antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica
de consórcio.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os titulares de alvará de construção emitido pelo(IMOPPI) Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha as seguintes au-
torizações:

a) Da 2.ª categoria empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urbanização
da classe correspondente ao valor global da proposta;

b) Da 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria, e da 2.ª subcategoria da 4.ª categoria
correspondente, ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, conso-
ante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será
indicada em documento anexo àquela.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técni-
ca, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em condições de apresentar os
documentos exigidos pelo dono da obra relativos à sua capacidade financeira e
económica, nomeadamente por ter iniciado a sua actividade há menos de três anos,
pode comprovar essa capacidade através de outros documentos que o dono da obra
julgue adequados para o efeito.
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro constante da Portaria n.º 1547/2002 de 24 de Dezembro, publicada ao abri-
go do disposto do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99 de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

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

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

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

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 £

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

Ou:

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

1 � Melhores condições de preço, 60%;
2 � Garantia de boa execução e valor técnico da proposta, 40%.

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

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

Data limite de obtenção 30 /11 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento do valor total em dinheiro ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara
Municipal de Penafiel.

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)

10 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Das 9 horas às 17 horas.

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

ES DA DE EL EN F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer pessoa, só podendo intervir no acto do concurso as pessoas que estive-
rem devidamente credenciadas, de acordo com o ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 16 horas e 30 minutos.
Local: Câmara Municipal de Penafiel,��� 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

20 /10 /2004 (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.

20 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000268860

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Sintra Departamento de Obras Municipais,

Divisão de Concursos e Expropriações
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Endereço Código postal
Avenida Movimento das Forças 2710 Sintra
Armadas, 8

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238880 219238881

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução do edifício para a Junta de Freguesia de Santa Maria e São
Miguel, incluindo a elaboração dos projectos de especialidades.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de execução do edifício para a Junta de Freguesia de Santa Maria e São
Miguel, incluindo a elaboração dos projectos de especialidades.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Sintra, freguesia de Santa Maria e São Miguel.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-74.23.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente aquisição encontra-se na classificação estatística de produtos por Acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal da União Europeia, L342, de 31 de Dezembro de
1993, na secção F; K, divisão 45; 74, grupo 45.2; 74.2, classe 45.21; 74.20, cate-
goria 45.21.1; 74.20.3; subcategoria 45.21.15; 74.20.34.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Preço base � 487 500 euros + 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 06 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será feito por preço global nos termos do artigo 9.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 empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes nos pontos 17 e 18 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes nos pontos 17 e 18 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes nos pontos 17 e 18 do programa de concurso.
Alvará de construção contendo as seguintes habilitações:

Empreiteiro geral de edifícios, classe correspondente ao valor da proposta;
1.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, classe correspondente ao valor dos tra-

balhos a que respeitam;
10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, classe correspondente ao valor dos tra-

balhos a que respeitam.

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

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 £

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)
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IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 � Preço, 45%;
2 � Valia técnica da proposta, 35%;
3 � Concepção e qualidade técnica, 20%.

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 n.º 55/2004.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque emitido à ordem de 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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 036 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 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

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala das reuniões do Departamento de Obras Municipais, sito na Avenida
Movimento das Forças Armadas, 8, em Sintra,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) O prazo de elaboração dos projectos das especialidades é de 30 dias seguidos,
sendo o prazo de execução da obra de seis meses;

b) As propostas serão entregues até às 16 horas e 30 minutos do 36.º dia contado
a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República;

c) O acto público de abertura de propostas realizar-se-á pelas 10 horas no 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

\\ /\\ /\\\\ (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.

27 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
Roboredo Seara. 3000158080

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Município de Torre de Moncorvo Gabinete de Apoio à Presidência

da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Recuperação e remodelação do teatro de Torre de Moncorvo, fornecimento e coloca-
ção de cadeiras.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O presente concurso, tem por objecto o fornecimento e colocação de 284 cadeiras,
conforme características técnicas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O local do fornecimento é no cine-teatro de Torre de Moncorvo, sito na Avenida
Eng.º Duarte Pacheco em Torre de Moncorvo.

Código NUTS PT 1.07.16
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto36.11.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 144 651,39 euros.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 045 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a prestar, será de 5% do valor do respectivo contrato com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os encargos são suportados pela dotação orçamental da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes.
A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta mas
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
externo de responsabilidade solidária.
Cada uma das entidades que compõe o agrupamento deve apresentar os documentos
que são exigidos para acompanhar as propostas.
As empresas que compõem o agrupamento podem, a qualquer momento designar um
representante comum para praticar todos os actos no âmbito do respectivo procedi-
mento, incluindo a assinatura da proposta, devendo, para o efeito entregar instru-
mentos de mandato emitidos põe cada um dos concorrentes.
Não existindo representante comum, as propostas devem ser assinadas por todos
ao concorrentes que compõem o agrupamento ou seus representantes.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Indicada no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Indicada no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Indicada no 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    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não 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 \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\175 III Série

\\\\ /\\\\ de 30 /07 /2001 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 � Preço;
2 � Prazo de entrega e colocação;
3 � Garantia e assistência técnica.

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 183/2004/DTOSUA.

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

Data limite de obtenção 03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros, acrescido de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário à ordem da tesouraria da Câmara Municipal.

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)

06 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 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 do concurso pode assistir qualquer interessado, apenas podendo
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 16 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho,��� dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
FEDER � Programa Operacional da Região Centro.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Município de Torre de Moncorvo Departamento técnico de Obras

e Serviços Urbanos e Ambiente

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Torre de Moncorvo Departamento técnico de Obras

e Serviços Urbanos e Ambiente

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

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

Organismo À atenção de
Município de Torre de Moncorvo Gabinete de Apoio à Presidência

da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Largo do Castelo 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

29 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
3000157978

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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 de Torre Gabinete de Apoio à Presidência
de Moncorvo da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para concepção e fornecimento de 30 fogos de habitação social.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Constitui objecto do concurso a concepção e fornecimento de 30 fogos de habita-
ção social conforme o descrito no caderno de encargos e condições técnicas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O local de entrega é nos lotes 1 e 2 do Loteamento da Quinta da Fonte de Carva-
lho, em Torre de Moncorvo.

Código NUTS PT 1.07.16
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto29.52.21.10-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O presente concurso encontra-se classificado com a categoria 45211340-4 � edi-
fícios de vários fogos, de acordo com a classificação de produtos por actividade.

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 1 650 000 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a prestar, será de 5%, do valor do respectivo contrato com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os encargos decorrentes com o presente fornecimento, são financiados pelo acordo
de colaboração ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/95, de 29 de Julho de 1995, es-
tabelecido entre a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e o INH (Instituto
Nacional de Habitação) e os pagamentos efectuados de acordo com a legislação em
vigor e proposta do concorrente.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Indicados no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Indicados no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Indicados no 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    £        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ III Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 � Qualidade do estudo prévio;
2 � Preço da proposta;
3 � Prazo de entrega.

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 DOOP.

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

Data limite de obtenção 13 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 0. Moeda: ��������
Condições e forma de pagamento

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

22 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 090 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 23 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho,��� dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 269 � 16 de Novembro de 2004 25 473

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torre Divisão de Ordenamento e Obras
de Moncorvo Particulares

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torre Divisão de Ordenamento e Obras
de Moncorvo Particulares

Endereço Código postal
Rua 13 de Fevereiro 5160-267

Localidade/Cidade País
Torre de Moncorvo Portugal

Telefone Fax
279200220 279200240

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

29 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
3000157980

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Vieira do Minho

Endereço Código postal
Praça Guilherme de Abreu 4850-527 Vieira do Minho

Localidade/Cidade País
4850-527 Vieira do Minho Portugal

Telefone Fax
253649270 253647856

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Rede de drenagem de águas residuais do lugar de Campos, Campos, Vieira do
Minho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trata-se duma intervenção que pretende dotar todo este aglomerado habitacional da
rede de saneamento básico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Lugar de Campos, freguesia de Campos.

Código NUTS PT 113 � Ave-Vieira do Minho
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto28.86.31.30-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no programa de concur-
so e caderno de encargos, sendo o seu preço base de 236 651,50 euros + 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 \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de empresas, sem que elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso. A constituição jurídica
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dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica admissível, regulada pelo quadro vigente, designadamente agrupa-
mentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económi-
co e consórcios. Porém, tratando-se de consórcio, este só poderá revestir a modali-
dade de consórcio externo, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/1981, de 28
de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, o qual deverá con-
templar as autorizações correspondentes à 1.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida no 6.3 do programa de concurso (indicar as
restantes subcategorias necessárias à execução da obra).

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos pontos 19.1, 19.2 e 19.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 19.4 e 19.5 do programa de concurso.

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 £

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

Ou:

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

1 � Preço proposto (PP), 70%;
2 � Valia técnica (VT), 30%.

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

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

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

Data limite de obtenção 02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Após o pedido do processo por escrito, deverá ser levantado mediante pagamento
que, será efectuado em dinheiro ou através de cheque e ou vale postal (quando o
pedido seja o método de envio à cobrança) emitidos a favor da Câmara Municipal
de Vieira do Minho.

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)

14 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15/12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre do Edifício do Município,��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Enquadra-se no projecto/programa «Operação Norte Eixo 1» e «INAG (Instituto
Nacional da Água)».

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

28 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Augusto
Mangas de Abreu Dantas. 1000269662

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Vieira do Minho

Endereço Código postal
Praça Guilherme de Abreu 4850-527 Vieira do Minho

Localidade/Cidade País
4850-527 Vieira do Minho Portugal

Telefone Fax
253649270 253647856

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Rede de drenagem de águas residuais do lugar de Lamalonga, Campos, Vieira do
Minho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trata-se duma intervenção que pretende dotar todo este aglomerado habitacional da
rede de saneamento básico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Lugar de Lamalonga, freguesia de Campos, Vieira do Minho.

Código NUTS PT 113 � Ave-Vieira do Minho
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto28.86.31.30-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no programa de concur-
so e caderno de encargos, sendo o seu preço base de 159 832,11 euros + 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 \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de empresas, sem que elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso. A constituição jurídica
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica admissível, regulada pelo quadro vigente, designadamente agrupa-
mentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económi-
co e consórcios. Porém, tratando-se de consórcio, este só poderá revestir a modali-
dade de consórcio externo, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/1981, de 28
de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, o qual deverá con-

templar as autorizações correspondentes à 1.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida no 6.3 do programa de concurso (indicar as
restantes subcategorias necessárias à execução da obra).

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos pontos 19.1, 19.2 e 19.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 19.4 e 19.5 do programa de concurso.

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 £

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

Ou:

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

1 � Preço proposto (PP), 70%;
2 � Valia técnica (VT), 30%.

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

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

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

Data limite de obtenção 02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 75 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Após o pedido do processo por escrito, deverá ser levantado mediante pagamento
que, será efectuado em dinheiro ou através de cheque e ou vale postal (quando o
pedido seja o método de envio à cobrança) emitidos a favor da Câmara Municipal
de Vieira do Minho.

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)

14 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15/12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre do Edifício do Município,��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Enquadra-se no projecto/programa «Operação Norte Eixo 1» e «INAG (Instituto
Nacional da Água)».

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

28 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Augusto
Mangas de Abreu Dantas. 1000269663

ENTIDADES PARTICULARES

EDAB � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DO AEROPORTO DE BEJA, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
EDAB � Empresa Conselho de Administração
de Desenvolvimento do Aeroporto
de Beja, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Fernando Namora, 20 7800-502

Localidade/Cidade País
Beja Portugal

Telefone Fax
284327411 284327413

Correio electrónico Endereço internet (URL)
edab.geral@beja-aeroporto.com www.beja-aeroporto.com

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢  

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Assessoria à Gestão, Coordenação e Fiscalização da 1.ª Fase do Terminal Civil do
Aeroporto de Beja.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica à Gestão, Coordenação e Fiscalização
dos trabalhos de construção da 1.ª Fase do Terminal Civil do Aeroporto de Beja.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de São Brissos, concelho de Beja.

Código NUTS PT144 BAIXO ALENTEJO.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.14.23.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.22.40.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 74.23.10.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares74.23.1124-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
74.20.6.

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 15 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (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 preço global do serviço contratado, com exclusão do IVA e demais condi-
ções previstas nos artigos 31.° a 33.° (inclusive) do Programa de Concurso.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento do serviço será efectuado mensalmente, mediante apresentação da fac-
tura acompanhada dos elementos justificativos e no prazo de 60 dias da respectiva
apresentação, tudo nos termos da cláusula 7.ª e seus pontos do Caderno de Encar-
gos. O financiamento será assegurado por fundos públicos e comunitários.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Conforme previsto no artigo 4.° do Programa de Concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme previsto no artigo 3.° do Programa de Concurso e artigo 6.3 do Caderno
de Encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Conforme previsto no artigo 3.° do Programa de Concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes devem comprovar que satisfazem as condições de carácter económi-
co-financeiro definidas no artigo 3.° do Programa de Concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes devem comprovar que satisfazem as condições definidas no artigo
3.º do Programa de Concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada 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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

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

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

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
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
l � Internacional � 04.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 045
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros mais IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou em cheque à ordem da EDAB, S. A. no acto do levantamentos 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)

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 060 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 120 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus represen-
tantes devidamente credenciados, com o limite de dois por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Rua de Fernando Namora, 20, Beja, 61 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Por Alentejo � Eixo Prioritário IV � Medida 3.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) O preço base é de 1 000 000 euros.
b) O prazo indicado no ponto IV.3.3 é a contar da data da publicação do anúncio;
c) Se a data de abertura das propostas coincidir com dia não útil, estas serão aber-

tas no dia útil imediato.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /10 /2004 (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.

29 de Outubro de 2004. � O Administrador, José Gaspar
Rodrigues. 3000158125

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Gestão de Obras Públicas Comissão de Abertura do Concurso
da Câmara Municipal do Porto,
E. M.

Endereço Código postal
Rua de Monte do Burgos, 12 4250-309

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339300 228339310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@gopcmp-em.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação e Ampliação da Escola Básica do 1.° Ciclo com Jardim de Infância de
Nossa Senhora de Campanhã.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada tem por objecto a construção de um edifício térreo destinado a ampli-
ação da escola para a instalação da biblioteca, salão polivalente, sala de docentes,
sala de ensino especial, refeitório, cozinha e Wc�s e a remodelação da Escola Bá-
sica inserida num edifício centenário com rés-do-chão e 1.° piso, compreendendo
ainda a execução de arranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os trabalhos de empreitada serão executados na Rua Senhora de Campanhã, no
município do Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.15.31-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 620 000 euros, com exclusão de IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 190 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a prestar pelo adjudicatário será de 5% do valor da
adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câma-
ra Municipal do Porto. A empreitada segue os regimes de preço global e de série
de preços, nos termos do disposto nas alíneas a) e b), do n.° l, do artigo 8.°, do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

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

a) Ao Concurso poderão apresentar-se agrupamentos de entidades, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas satisfaçam as disposições fixadas nos documentos do concurso para a
prestação de serviços a contratar.

b) A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação das propostas,
mas as empresas agrupadas serão solidariamente responsáveis perante a Gestão
de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M. pela manutenção da
sua proposta, com as legais consequências.

c) No caso de a adjudicação dos serviços vir a ser feita a agrupamento de entida-
des, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em
qualquer regime de responsabilidade solidária passiva que, conforme os caso,
poderá assumir a figura de Agrupamento Complementar de Empresas, Consór-
cio externo ou outra.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão preencher os requi-
sitos mínimos seguintes:

a) Serem titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
contendo as autorizações seguintes:

1.ª subcategoria da l.ª categoria, na classe correspondente ao valor da pro-
posta, as 4.ª, 5.ª, 6.ª, 8,ª e 10.ª subcategorias da l.ª categoria, a l.ª, 7.ª, 8.ª,
10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª e a l.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria
correspondentes, cada uma, às classes dos trabalhos a que respeitem, apli-
cando-se o disposto nos artigos 54.°, 67.° e 68.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março.

b) Preencherem, cumulativamente, dos requisitos mínimos, de carácter económico-
financeiro e técnico explicitados no Programa do Concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A situação jurídica de empreiteiro de obras públicas será atestado pela apresenta-
ção de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, ou equivalente,
nos termos do disposto nos artigos 67.°, 68.° e 69.°, do Decreto-Lei n.° 59/99, de
2 de Março, e do artigo 16.° do Programa do Concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira dos concorrentes será demonstrada pela apre-
sentação dos documentos para tanto exigidos no artigo 15.° do Programa do Con-
curso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos nos artigos 15. ° e 16.° do Programa do Concurso.

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
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, e Decreto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março.

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢
Concurso limitado com publicação de anúncio £

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � Preço � 55%.
2 � Qualidade técnica da proposta (metodologia � 50%; meios afectos �
50%) � 35%.
3 � Prazo � 10%.

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
211.00.04.

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

Data limite de obtenção 17 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros, acrescido de IVA. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque à ordem de I1).

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)

23 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 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 poderá assistir qualquer interessado, apenas nele podendo intervir
os concorrentes e seus representantes, quando devidamente credenciados, com o
limite máximo de dois por   concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: I1),��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

2 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Ferreira. 3000157826
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MARF � MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO
DE FARO, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
MARF � Mercado Abastecedor
da Região de Faro, S. A.

Endereço Código postal
Praceta Azedo Gneco, 8, Faro 8000-163

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
219927400 219927420

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de Construção do Mercado Abastecedor da Região de Faro � 3.ª Fase �
Pavilhão do Mercado.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de fundações, estruturas e coberturas do edifício a construir, bem como
realização do projecto de execução referente a estes trabalhos, execução de revesti-
mentos, caixilharias, instalações de água, esgotos, eléctrica e AVAC, entre outros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Mercado Abastecedor da Região de Faro, sítio do Guelhim, Estói, Faro.

Código NUTS PT 150 ALGARVE.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.31.41-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ to-
dos 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   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço-base do concurso é de 4 645 000 euros, não incluindo o IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 270 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário apresentará caução no valor de 5% do preço proposto, garantindo
o cumprimento das obrigações que resultem do contrato, nos termos previstos na
cláusula 1.11. do caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é financiada por recursos próprios e pelo Programa Operacional Re-
gional do Algarve (PROALGARVE).

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer entidades individuais e associadas não agrupadas sob qualquer
forma jurídica, se declararem intenção de, em caso de adjudicação, se agruparem em
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária passiva. Caso o concor-
rente seja constituído por entidades associadas, todas elas têm de declarar a res-
ponsabilidade solidária pela manutenção da proposta.

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
O concorrente deverá ser titular de alvará emitido pelo IMOPPI, o qual deve conter:

As 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 3.ª, 7.ª, 8.ª,
9.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, devendo a 1.ª subcategoria da 1.ª
categoria ser de classe correspondente ao valor total da proposta e as res-
tantes subcategorias de classes correspondentes ao valor dos respectivos
trabalhos, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na cláusula
6.3. do programa de concurso.

Caso o concorrente não possua o alvará indicado nesta alínea deve apresen-
tar: certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou
cópia simples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique
os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira
e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e jus-
tifique a classificação atribuída nessa lista, emitido por uma das identida-
des indicadas no n.° l do anexo I da Portaria n.° 104/2001, de 21 de Fe-
vereiro, e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros, e
outros mencionados nas cláusulas 15.3 e 15.4 do Programa de Concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos na cláusula 15 do Programa de Concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos na cláusula 15 do Programa de Concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos na cláusula 15 do Programa de Concurso.

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 £

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

Ou:

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

a) Preço (60%):

Preço da proposta � 55%;
Preços unitários � 5%.

b) Prazos e recursos (20%):

Prazos � 15%;
Programa de trabalhos � 3%;
Histograma de recursos humanos � 1%;
Plano de Pagamentos � 1%.

c) Qualidade do ante-projecto (20%):

Compatibildade com a arquitectura � 10%;
Adequação às funções � 5%;
Dimensionamento � 5%.
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção 03 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros, não incluindo o IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou por cheque emitido à ordem de MARF, S. A.

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

11 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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 F R IT NL PT F I SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 067 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
No acto público só poderão intervir os concorrentes ou seus representantes
credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: No endereço indicado no Anexo A,��� 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa Operacional Regional do Algarve (PROALGARVE).

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução indicado é um prazo máximo.
A empreitada é por preço global. O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos far-se-
á por medição, com observância do disposto nos artigos 202.° e seguintes do De-
creto-Lei n.° 59/99 de 2 de Março.
O prazo de validade das propostas, de acordo com o n.° l do artigo 104.° do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será de 66 dias contados do acto público do
concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /11/2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
SIMAB � Sociedade Instaladora Departamento de Arquitectura
de Mercados Abastecedores, S. A. e Engenharia

Endereço Código postal
Mercado Abastecedor da Região 2660-421
de Lisboa, NAC, piso 2, Lugar
do Quintanilho

Localidade/Cidade País
São Julião do Tojal Portugal

Telefone Fax
219927400 219927420

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
SIMAB � Sociedade Instaladora Departamento de Arquitectura
de Mercados Abastecedores, S. A. e Engenharia

Endereço Código postal
Mercado Abastecedor da Região 2660-421
de Lisboa, NAC, piso 2, Lugar
do Quintanilho

Localidade/Cidade País
São Julião do Tojal Portugal

Telefone Fax
219927400 219927420

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
SIMAB � Sociedade Instaladora MARF � Mercado Abastecedor
de Mercados Abastecedores, S. A. da Região de Faro, S. A.

Endereço Código postal
Mercado Abastecedor da Região 2660-421
de Lisboa, NAC, piso 2, Lugar
do Quintanilho

Localidade/Cidade País
São Julião do Tojal Portugal

Telefone Fax
219927400 219927420

Correio electrónico Endereço internet (URL)

5 de Novembro de 2004. � Pelo Conselho de Administração,
Frederico José de Melo Franco � António José Coutinho Lopes da
Costa. 3000158188

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Coimbra

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
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
Centro Hospitalar de Coimbra José Manuel Gonçalves

Endereço Código postal
Aprovisionamento-Quinta dos Vales 3048-852
S. Martinho do Bispo

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239800040 239812987

Correio electrónico Endereço internet (URL)
compras.aprov@chc.min-saude.pt www.chc.min-saude.pt

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
1700032005.

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 253, de 27 de Outubro de 2004, sob o registo n.º 3000156156.

3000158161
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MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto Português do Património Arquitectónico

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Instituto Português do Património Divisão de Obras, Conservação e
Arquitectónico Restauro
Direcção Regional de Coimbra

Endereço Código postal
Rua de Fernandes Tomás, 76 3000-167 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239851909 até 239851098 239851099

Correio electrónico Endereço internet (URL)
drc.ippar@ippar.pt www.ippar.pt

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer consórcios ou agrupamentos complementares, nos termos do ar-
tigo 26.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Certificado de classificação em empreiteiro geral de reabilitação e conservação de edifí-
cios, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, de classes
correspondentes ao valor total da proposta; na 1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª
subcategorias da 1.ª categoria; 1.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria; 1.ª,
3.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 12.ª subcategorias da 4.ª categoria; 1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 11.ª, 12.ª subcategorias
da 5.ª categoria de classes correspondentes à parte dos trabalhos  a que respeitam.

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

Data limite de obtenção 13 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): �������� Moeda: ��������
Condições e forma de pagamento

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

21 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: �����������
Local: �������������������������������,�
�� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Por se ter verificado algumas inexactidões no texto do anúncio do concurso público
n.º 79/IPPAR-C/E/04 para adjudicação da empreitada «Valorização da Ponte da
Boutaca», publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 208, de 3 de Setembro de
2004, pretende-se a sua rectificação, nos termos constantes dos pontos que antecedem.

4 de Novembro de 2004. � O Presidente, João Belo Rodeia.
3000157931

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Obras Públicas
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Região Autónoma da Madeira, Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes, Direcção
Regional de Obras Públicas

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

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os principais trabalhos da empreitada são � demolições, betão armado, alvenaria
de blocos, revestimentos de pisos, paredes e tectos, impermeabilizações, carpintari-
as, serralharias, pinturas, redes de águas e esgotos, instalação eléctrica, instalação
de aquecimento de águas e diversos.
Preço base do concurso � 4 000 000 euros, não incluindo o IVA.

Nota . � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 250, de 23 de Outubro de 2004, sob o registo n.º 1000267942.

3000158159

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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 a Contratos
Social e Transportes (Direcção
Regional de Obras Públicas)

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 10  e/ou em dias \\\ a partir da decisão por
consignação

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

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 249, de 22 de Outubro de 2004, sob o registo n.º 3000156170.

3000158164

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos Arquitecta Ana Paula Marques
e Obras � Departamento Dr.ª Isabel Santos Camacho
de Empreitadas, Prevenção e
Segurança de Obras � Divisão
de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, n.º 13, 4.º andar 1700-087

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.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
Nos termos dos pontos 6, 15 e 19, todos do Programa de Concurso.

a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional,
de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª
categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 269 � 16 de Novembro de 200425 482

b) As 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª,
10.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª
subcategorias da 4.ª categoria e as, 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e
13.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida do
n.º 6.3.

Nota. � O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 246, de 19 de Outubro de 2004, sob o registo n.º 3000155646.

3000158163

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Mira Presidente da Câmara Municipal

de Mira

Endereço Código postal
Praça da República 3070-304 Mira

Localidade/Cidade País
Mira Portugal

Telefone Fax
231480550 231458185

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obra.publica@cm-mira.pt www.cmmira.pt

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir quaisquer pessoas podendo apenas intervir representantes legais
das empresas concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /11 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Câmara Municipal de Mira,��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Este anúncio rectifica o anúncio publicado no Diário da República, n.º 232, do
dia 1 de Outubro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

26 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Mário Ribeiro
Maduro. 1000269766

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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
Município de Miranda do Douro Divisão Obras Municipais, Águas e

Saneamento

Endereço Código postal
Largo D. João III 5210-190 Miranda do Douro

Localidade/Cidade País
Miranda do Douro Portugal

Telefone Fax
2734310020 273431075

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

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

a ) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos anos 1999, 2000 e
2001, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas de-
clarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Anúncio rectificativo ao anúncio de abertura de procedimento, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 256, de 30 de Outubro de 2004.

2 de Novembro de 2004. � O Presidente do Município, Manuel
Rodrigo Martins. 1000269772

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Santo Tirso Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça de 25 de Abril 4780-373 Santo Tirso

Localidade/Cidade País
Santo Tirso Portugal

Telefone Fax
252830400 252859267

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gap@cm-stirso.pt www.cm-stirso.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ampliação do Cemitério de Vilarinho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste nas obras de ampliação do cemitério existente, onde estão
incluídos os trabalhos de execução de muros e ossários, redes hidráulicas com a
rede de abastecimento de água, rega e águas pluviais.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso.

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
Natureza e classificação das autorizações constantes do alvará de construção �
para ser admitido ao concurso é necessário possuir o alvará emitido pelo IMOPPI,
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, com as se-
guintes características � empreiteiro geral de obras de urbanização na 2.ª categoria
em classe correspondente ao valor da proposta ou a 8.ª subcategoria da 2.ª catego-
ria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta, e a 1.ª
subcategoria da 1.ª categoria e a 2.ª subcategoria da 5.ª categoria na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

b ) Comprovação documental de idoneidade, experiência e capacidade técnica e
económica para a execução dos trabalhos � comprovados documentalmente de
acordo com o previsto no programa de concurso e caderno de encargos.

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

Data limite de obtenção 13 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros (com IVA). Moeda: Euro.
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Condições e forma de pagamento
Em cheque visado ou numerário.

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

15 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Santo Tirso,�
�� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio publicado em 26 de Outubro de 2004.
O prazo da execução da empreitada é de 300 dias a contar da data de consignação,
conforme o disposto no n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

27 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, António Alberto
de Castro Fernandes. 1000269771

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras ¢
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 de Valongo Departamento de Obras Municipais e

Transportes

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro, 160 4440-503

Localidade/Cidade País
Valongo Portugal

Telefone Fax
224227900 224223517

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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)

22 /11 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Até às 17 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /11 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas e 30 minutos.
Local: Sala das reuniões da Câmara Municipal de Valongo,��� dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 249, de 22
de Outubro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

22 /10 /2004 (dd/mm/aaaa)

22 de Outubro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Expedito
Manuel Carvalho Moreira. 3000157973

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢
Fornecimentos £
Serviços £

Este contrato 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
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: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 23 /12 /2004  (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 processo por negociação)

24 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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

Data 25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio rectifica os anúncios publicados no Diário da República,
3.ª série, n.º 148, de 25 de Junho de 2004, n.º 206, de 1 de Setembro de 2004, e
nos JO 2004/S 124-105113, de 29 de Junho de 2004, e JO 2004-S 171-146609,
de 2 de Setembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 / 10 /2004 (dd/mm/aaaa)

28 de Outubro de 2004. � O Administrador, Carlos Jorge Sarmento
Rodrigues Póvoa. 3000157821

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢
Fornecimentos £
Serviços £

Este contrato 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
Águas do Minho e Lima, S. A.
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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: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 17 /12 /2004  (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 processo por negociação)

17 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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

Data 18 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio rectifica os anúncios publicados no Diário da República,
3.ª série, n.º 137, de 12 de Junho de 2004, n.º 206, de 1 de Setembro de 2004, e
nos JO 2004/S 115-097019, de 15 de Junho de 2004, e JO 2004-S 171-146608,
de 2 de Setembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 / 10 /2004 (dd/mm/aaaa)

28 de Outubro de 2004. � O Administrador, Carlos Jorge Sarmento
Rodrigues Póvoa. 3000157822
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

 MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Despacho de aprovação de modelo n.º 701.17.04.3.21

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.°1 do arti-
go 8.° do Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos
do n.° 5.1 da Portaria n.° 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria n.°
952/92, de 3 de Outubro, aprovo o analisador de gases de escape de
veículos automóveis, marca AVL, modelo DIGAS 440, fabricado por
DITEST Fahrzeugdiagnose GmbH, com sede em Alte Poststrape 152
8020 Graz, Áustria e requerido por, Iberequipe, Comércio de Equipa-
mentos e Acessórios Automóveis, L.da, com sede na Rua G, lote 46,
Cerieira, 2815 Sobreda.

Descrição sumária � este analisador de Gases de Escape de Veícu-
los Automóveis é um instrumento baseado, no princípio de análise
por infravermelhos, sem componente de propagação, que funciona
através de detectores selectivos, os quais analisam separadamente o
monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e os hidrocarbonetos
contidos nos gases de escape analisados.

Constituição � é constituído por:

1) Circuito pneumático;
2) Analisador infravermelho;
3) Circuito electrónico.

Características metrológicas � este instrumento foi classificado na
classe de precisão I de acordo com a Recomendação Internacional n.°
99 da OIML.

As principais características metrológicas são as seguintes:

Gama de medição:

0 a 10 % vol para o monóxido de carbono;
0 a 20 % vol para o dióxido de carbono;
0 a 20 000 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Valor da divisão de indicação:

0,01% vol para o monóxido de carbono;
0,1% vol para o dióxido de carbono;
1 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Débito nominal da bomba 3 L/min.
Tempo de aquecimento sete minutos.

Características adicionais � o instrumento indica também o título
volúmico em oxigénio expresso em percentagem volúmica. Pode ainda
fornecer um número sem unidades, denominado «lambda» e repre-
sentativo da riqueza de uma mistura ar/carburante.

Inscrições e marcações � cada analisador deve conter, de forma
legível e indelével, as indicações seguintes:

Nome ou marca do fabricante ou importador;
Designação do modelo;
Classe de exactidão I;
Ano e número de fabrico;
Débito nominal;
Factor de conversão C3/C6;
Tensão, frequência e potência nominais;
Componentes gasosos e respectivas gamas de medição;
Símbolo de aprovação de modelo seguinte:

P

Selagem � os Analisadores são punçoados e selados de acordo com
o esquema de selagem publicado em anexo.

Validade � a validade desta aprovação de modelo é de 10 anos a
contar da data de publicação em Diário da República.

Depósito de modelo � ficaram depositados no Instituto Português
da Qualidade desenhos de construção, esquemáticos e fotografias, fi-
cando um exemplar do instrumento depositado nas instalações do
requerente.

20 de Setembro de 2004. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, M. Duarte Figueira.

ESQUEMA DE SELAGEM

3000156252

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

Por despacho de 14 de Setembro de 2004, do Sub Director-Geral
de Transportes Terrestres exarado nos termos da competência atri-
buída por delegação de poderes, foi autorizado o prolongamento do
percurso a Torres Vedras e com desvio a Gentias, da carreira de ser-
viço público de passageiros, entre: Assenta � Coutada, requerida por,
Barraqueiro Transportes, S. A., contribuinte n.º 502514019, com sede
na Avenida Santos e Castro, 1750-265 Lisboa, passando a respectiva
concessão a designar-se:

Assenta � Torres Vedras (Centro Coordenador de Transpor-
tes).

19 de Setembro de 2004. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, a Chefe de Secção de Exploração de Passageiros,
Maria Fernanda Pinto. 3000156905
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Aviso

Por despacho de 14 de Setembro de 2004, do Sub Director-Geral
de Transportes Terrestres exarado nos termos da competência atri-
buída por delegação de poderes, foi autorizado o prolongamento a
Chãos e Ericeira, supressões do percurso de Corre Água até ao cruza-
mento de Casais de S. Lourenço e do entroncamento de Palhais até
ao cruzamento de Ribeira d�Ilhas e alterações de percurso de Corre
Água a Casais de S. Lourenço e do entroncamento de Palhais a Santo
Isidoro, passando por Ribamar de Cima, Marvão e Lagoa, da carreira
de serviço público de passageiros, entre: Encarnação � Ericeira,
requerida por, Barraqueiro Transporte S. A., contribuinte n.º 502514019,
com sede na Avenida Santos e Castro, 1750-265 Lisboa , passando a
respectiva concessão a designar-se:

Chãos � Ericeira (Esc. E. B. 2-3).

19 de Setembro de 2004. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, a Chefe de Secção de Exploração de Passageiros,
Maria Fernanda Pinto. 3000156926

Aviso

Por despacho de 22 de Setembro de 2004, do Sub Director-Geral
de Transportes Terrestres exarado nos termos da competência atri-
buída por delegação de poderes.

Outorgada por dois anos a concessão da carreira provisória de ser-
viço público a seguir indicada:

Coruche � Coruche (P/ Bela Vista).
Requerida por: Barraqueiro Transportes, S. A., contribuinte

n.º 502514019, com sede na Avenida Santos e Castro, 1750-265 Lisboa.

14 de Outubro de 2004. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, a Chefe de Secção de Exploração de Passageiros,
Maria Fernanda Pinto. 3000156763

Aviso

Por despacho de 14 de Setembro de 2004, do Sub Director-Geral
de Transportes Terrestres exarado nos termos da competência atri-
buída por delegação de poderes.

Foi autorizado o cancelamento da concessão da carreira de serviço
público a seguir indicada:

Ericeira (Parque de Campismo Mil Regos) � S. Julião (Praia),
em nome da empresa Barraqueiro Transportes, S. A., contri-
buinte n.º 502514019, com sede na Avenida Santos e Cas-
tro, 1750-265 Lisboa.

19 de Outubro de 2004. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, a Chefe de Secção de Exploração de Passageiros,
Maria Fernanda Pinto. 3000156923

MINISTÉRIO DO TURISMO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Ministro do Turismo de 19 de Outubro 2004, foi
confirmada a utilidade turística atribuída a título prévio, ao Hotel
Apartamento Marina de Portimão, com a classificação de quatro es-
trelas, sito na Marina de Portimão, Praia da Rocha, concelho de
Portimão, distrito de Faro, de que é entidade proprietária e explora-
dora a sociedade Marinas de Barlavento � Empreendimentos Turís-
ticos, S. A.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto nos
artigos 2.°, n.os 1 e 2; 3.°, n.° 1, alínea a), (com a redacção dada pelo
artigo 1.° do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 5.°, n.° 1,
alínea a); 7.°, n.os 1 e 3 in fine e 11.°, n.° 1, todos do Decreto-Lei n.°
423/83, de 5 de Dezembro, e no n.° 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 38/94, de 8 de Fevereiro, valendo pelo prazo de sete anos, con-
tado a partir da data de abertura do estabelecimento ao público, titu-
lada pela Licença de Utilização Turística emitida, em 11 de Fevereiro
de 2004, ficando nos termos do disposto no artigo 8.° do Decreto-

-Lei n.° 423/83, dependente do cumprimento dos seguintes condicio-
namentos:

a) O empreendimento deverá continuar a satisfazer as exigên-
cias legais para manter a classificação outorgada: Hotel
Apartamento de quatro estrelas;

b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da
Direcção Geral do Turismo e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alte-
ração da estrutura do empreendimento definida no projec-
to aprovado, ou das características do edifício respectivo.

De acordo com o n.° 4 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4° do
Decreto-Lei n.° 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
no artigo 22.° daquele diploma, a empresa proprietária e exploradora
do estabelecimento fica isenta relativamente à propriedade e explo-
ração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à Inspecção-
-Geral das Actividades Culturais, desde a data da abertura ao público
por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para os efei-
tos de isenção do imposto municipal s/ imóveis (IMI) � sete anos �
de encontro ao artigo 43.° do Estatuto de Benefícios Fiscais, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.° 215/89, de 1 de Julho, e alterado pelo
Decreto-Lei n.°198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.° 6 do
artigo 31.° do Decreto-Lei n.° 287/2003, de 12 de Novembro, isto é
de 11 de Fevereiro de 2004, até 11 de Fevereiro de 2011.

25 de Outubro de 2004. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Manuel Rocha. 3000157523

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE BENAVENTE

Anúncio

Processo n.º 142/04.3TBBNV.
Falência (requerida).
Requerente � Veipeças II � Comércio Internacional, S. A.
Falido � Rogério Paulo Figueiredo Rosa e outro(s).

Dr. Nelson Escórcio, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Benavente:

Faz saber que por sentença de 20 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de falido: Rogério Paulo
Figueiredo Rosa, domicílio: Casal das Malhadinhas, Foros de Salvaterra,
2120-217 Salvaterra de Magos, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Carlos Alberto Vecino Vieira,
com endereço na Avenida da República, 41, 4.º, porta 405, 1050-
-187 Lisboa.

21 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Nelson Escórcio. �
A Oficial de Justiça, Manuela Neves. 1000269767

TRIBUNAL DA COMARCA DO BOMBARRAL

Anúncio

Processo n.º 533/03.7TBBBR.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (apresentação).
Requerente � Francisco Pereiras � Matérias Construção & Servi-

ços Aluguer, L.da

Credor � Caixa Geral de Depósitos � Bombarral e outro(s).

São notificados os credores da requerente: Francisco Pereiras �
Matérias Construção & Serviços Aluguer, L.da, número de identifica-
ção fiscal 502790105, domicílio: Avenida Dr. Joaquim de Albuquerque,
lote 53, loja 1 e 2, Bombarral, 2540 Bombarral, que por decisão de
proferida nos presentes autos, foi designado o dia 10 de Janeiro de
2005 pelas 14 horas, para a realização da assembleia de credores no
Edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto nos artigo 28.º do
Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falên-
cia.
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Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da Acção Declarativa de Recu-
peração de Empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação (artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma).

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

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

Para constar se lavrou o presente Edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

27 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Rogério Pereira. �
A Oficial de Justiça, Ana Bela Leite S. O. Cordeiro. 3000157996

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

Anúncio

Processo n.º 2586/04.1TBLRA.
Falência (apresentação).
Falido � Adriano Ferreira da Silva, L.da

Efectivo Com. Credores � Joaquim Marques Cova e Netos, S. A. e
outro(s).

Dr.ª Anabela Silva, juíza de direito deste Tribunal, faz saber:

Que por sentença de 18 de Outubro de 2004, proferida nos presen-
tes autos, foi declarada a falência de falido: Adriano Ferreira da Silva,
L.da, número de identificação fiscal 504578820, domicilio: Rua da
Pedreira, 25, Tubaral, 2410-709 Caranguejeira, tendo sido fixado em
40 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falên-
cia.

Foi nomeado liquidatário judicial: Carlos António Rodrigues da
Costa, número de identificação fiscal 115329382, endereço: Rua Dr.
Agostinho Tinoco, lote 1, Capuchos, 2400-084 Leiria.

20 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Anabela Silva. � O
Oficial de Justiça, Maria Manuela da Cruz Bártolo. 1000269783

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 2429/04.6TBLRA.
Falência (requerida).
Requerente � Credifin � Banco de Crédito ao Consumo, S. A.
Requerido � Diamantino Cordeiro da Silva Azinheiro.

Dr.ª Mafalda Bravo Correia, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que por sentença de 20 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Diamantino
Cordeiro da Silva Azinheiro, nascido em 13 de Agosto de 1960, na-
cionalidade portuguesa, domicílio: Rua da Pedreira, Montijos, 2425-
-000 Monte Redondo, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação de Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Luís Miguel Duque Carreira,
com endereço na Rua General Trindade, Apartado 20, Mira de Aire,
2485-000 Mira de Aire.

25 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Mafalda Bravo
Correia. � O Oficial de Justiça, Carlos Cristóvão. 3000158135

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

Anúncio

Processo n.º 592/04.5TBOAZ.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (apresentação).
Requerente � Construções Marcar, L.da e outro(s).
Efectivo Com. Credores � 1.º Serviço de Finanças � Oliveira de

Azeméis e outro(s).

São notificados os credores de requerente � Construções Marcar,
L.da, número de identificação fiscal 502845309, domicilio: lugar do
Outeiro, Edifício S. Pedro, rés-do-chão direito, Santiago de Riba �
Ul, 3720 Santiago de Riba � Ul, que por decisão de 22 de Setembro
de 2004 proferida nos presentes autos, foi designado o dia 24 de Ja-
neiro de 2005 pelas 14 horas para a realização da assembleia de cre-
dores no Edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no arti-
go 28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa
e Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação (artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma).

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em 2
de Março de 2004, e que o seu duplicado se encontra à disposição de
quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de ex-
pediente.

22 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, João Severino. � A
Oficial de Justiça, Júlia Costa. 3000157966

TRIBUNAL DA COMARCA DE OURÉM

Anúncio

Processo n.º 1067/04.8TBVNO.
Insolvência pessoa colectiva (apresentação).
Devedor � Móveis Pontinha, L.da e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de insolvência acima identificados.

No Tribunal Judicial da Comarca de Ourém, 1.º Juízo de Ourém, no
dia 25 de Outubro de 2004 , às 9 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência do(s) devedor(es):

Móveis Pontinha, L.da, número de identificação fiscal 502003871,
endereço: Rua dos Henriques, Lagoa do Furadouro, 2494-909 Ourém,
com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Aníbal Duarte Pereira, endereço:
Móveis Pontinha, L.da, Rua dos Henriques, Lagoa do Furadouro, 2490-
-000 Ourém; Maria da Conceição Mendes de Oliveira Pereira, ende-
reço: Móveis Pontinha, L.da, Rua dos Henriques, Lagoa do Furadouro,
2490-000 Ourém a quem é fixado domicílio na(s) morada(s)
indicada(s).

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Luís Miguel Duque Carreira, endereço: Rua General Trindade, Apar-
tado 20, 2485-135 Mira de Aire.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda o prazo para a reclamação de créditos foi fixado
em 30 dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 arti-
go 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de que
disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).
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Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1,
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 14 de Dezembro de 2004, pelas 14 horas para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do CIRE), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cin-
co dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Informação

Plano de insolvência

Findo o processo de insolvência, pode ser aprovado plano de in-
solvência, com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência,
a liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles crédi-
tos e pelo devedor (artigo 192.º do CIRE).

Podem apresentar proposta de Plano de Insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

25 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Paula Batis-
ta. � O Oficial de Justiça, Luís Manuel Gonçalves Ferreira.

3000158139

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo n.º 1056/04.2TBPFR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A. e outro(s).
Efectivo Com. Credores � Companhia Geral Crédito Predial Por-

tuguês, S. A. e outro(s).

Dr.ª Isabel Peixoto Pereira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Paços de Ferreira:

Faz saber que por sentença de 14 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de falido: Maria Luísa
Coelho Dias Sousa, divorciada, número de identificação fiscal
177769432, domicílio: lugar de Anjo da Guarda, 67, Arreigada, 4590-
-000 Paços de Ferreira, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação de Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Luís Miguel Duque Carreira, nú-
mero de identificação fiscal 121152251, com endereço na Praça da
República, 93, sala 602, Porto, 4050-497 Porto Codex.

15 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Peixoto Pe-
reira. � O Oficial de Justiça, Rui Jorge Mesquita. 3000158132

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENACOVA

Anúncio

Processo n.º 418/04.0TBPCV.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social �

Delegação Distrital de Coimbra.
Requerida � Seporcentro � Indústria de Malhas, L.da e outro(s).

Dr.ª Rosa Saraiva, juíza de direito do Secção Única do Tribunal Ju-
dicial de Penacova:

Faz saber que por sentença de 21 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerida:
Seporcentro � Indústria de Malhas, L.da, domicílio: Parque Industrial
de Vila Nova de Poiares, 3350 Vila Nova de Poiares, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Em-
presa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Luís Miguel Duque Carreira, nú-
mero de identificação fiscal 121152251, com endereço na Rua Gene-
ral Trindade, Apartado 20, 2485-135 Mira de Aire.

Para constar se lavrou o presente Edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

22 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Rosa Saraiva. � O
Justiça, José Nobre. 3000158130

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio

Processo n.º 1160/04. 7TBPBL.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Gabriltex � Confecções, L.da

São citados os credores de requerente: Gabriltex � Confecções,
L.da, com sede em Casal Mouro, Louriçal, Pombal, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 27 de Maio de 2004.

15 de Junho de 2004. � A Juíza de Direito, Maria Fátima Vas-
concelos. � A Oficial de Justiça, Aurora Maria M. O. M. Galvão.

3000146267

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

Anúncio

Processo n.º 2707/04.4TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Cortiças Barroso e Alves, L.da

Requerida � Camercork � Compra e Venda de Cortiça e Rolha.

Dr.ª Sandra Maria Santos da Rocha, juíza de direito do 2.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Camercork �
 Compra e Venda de Cortiça e Rolha, número de identificação fiscal
505148218, domicilio: Rua dos Malmequeres, 2622, 4536 Lourosa,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falên-
cia).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Maio de 2004.

29 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Sandra Maria San-
tos da Rocha. � A Oficial de Justiça, Dores Vieira. 3000158045
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4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio

Processo n.º 1987/04.0TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Ex Works Têxteis, L.da e outro(s).

Dr. Vítor Vale, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca
de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 18 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Ex Works
Têxteis, L.da, identificação fiscal n.º 505719940, com sede na Rua da
Indústria, sem número de polícia, Meães, Lousado, 4760-679 Vila Nova
de Famalicão, tendo sido fixado em 10 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação de Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Manuel Jaime Fernandes, com
endereço na Rua Visconde Setúbal, 242, 1.º direito T, 4200-498 Porto.

Para constar se lavrou o presente Edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

19 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Vítor Vale. � A Ofi-
cial e Justiça, Maria Alice da Costa Pereira Meneses. 3000157951

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 73/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Miguel António Cocó Arriaga.
Requerida � Gonçalmarco � Ind. Hoteleiras, L.da e outro(s).

É citada a empresa Gonçalmarco � Ind. Hoteleiras, L.da, domicí-
lio: Rua Cláudio Nunes, 28, 2.º esquerdo, 1500 Lisboa, 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 di-
ferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência, nos
presentes autos que deram entrada na secretaria em 21 de Janeiro de
2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-
ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º
Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

20 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000158105

Anúncio

Processo n.º 934/04.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Mármores Central de Porto de Mós, L.da

Requerida � Nova Engenharia � Projecto Engenharia e Construção,
L.da

Dr. António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Nova Engenha-
ria � Projecto Engenharia e Construção, L.da, número de identifica-
ção fiscal 503354414, domicílio: Avenida António Augusto de Aguiar,
150, 3.º esquerdo, 0000-000 Lisboa para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação de Empresa e Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Setembro de 2004.

22 de Setembro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000158231

Anúncio

Processo n.º 213-I/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Autor � Dr. Esmeraldo da Cunha Augusto.
Dr.ª Elisabete Jesus Assunção, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida: Armazéns Rodrigues Ir-
mãos & C.ª, SARL, pessoa colectiva n.º 500030189, com sede na
Rua Dr. José Espírito Santo, lote 1, Cabo Ruivo, Lisboa, notificados
para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronuncia-
rem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1
do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Fa-
lência).

18 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Jesus As-
sunção. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000158065

Anúncio

Processo n.º 60-F/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. Esmeraldo da Cunha Augusto.

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

Faz saber que são os credores e a falida: Francisco C. M. Parente,
L.da, com sede na Rua Teixeira de Pascoais, 17 C-D, em Lisboa, no-
tificados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo Liquidatário (artigo 223.º,
n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa
e Falência).

20 de Outubro de 2004. � A Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000158064

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 960/04.2TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Caliban � Consultoria e Sistemas, L.da

São citados os credores de requerente: Caliban � Consultoria e Sis-
temas, L.da, número de identificação fiscal 505036495, domicílio: Rua
do Zaire, 11, 3.º esquerdo, Lisboa, 1170-397 Lisboa, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Setembro de 2004.

28 de Setembro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000158053
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Anúncio

Processo n.º 815/04.0TYLSB.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (apresentação).
Requerente � Mário Guilhermino Ferreira Martins de Oliveira �

 Comércio e Representações, Sociedade Unipessoal, L.da

São notificados os credores de Mário Guilhermino Ferreira Martins
de Oliveira � Comércio e Representações, Sociedade Unipessoal, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 505167530, domicílio:
loja 16 do Centro Comercial Fonte Nova, Estrada de Benfica, 503, S.
Domingos de Benfica, Lisboa, que por decisão de 18 de Outubro de
2004 proferida nos presentes autos, foi designado o dia 11 de Janeiro
de 2005 pelas 14 horas para a realização da assembleia de credores
no Edifício deste Tribunal, com preceitua o disposto no artigo 28.º
do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Fa-
lência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação (artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma).

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
22 de Julho de 2004, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

22 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000158067

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 377-F/2000.
Apenso de prestação de contas.
Falido � A. E. L. � Aplicações de Electrónica, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são os credores e o falido A. E. L. � Aplicações de
Electrónica, L.da, com sede em Rua Adriano José da Silva, 8-A, 2780-
-547 Paço d�Arcos, notificados para no prazo de cinco dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do Código dos Processos Especiais de
Recuperação de Empresa e Falência).

25 de Outubro de 2004. � A Juiz de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000158197

Anúncio

Processo n.º 206/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � BNC � Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S.A.
Requerido � Luís Filipe da Cruz Nascimento e mulher Ana Paula

Teixeira Lopes.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 25 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Luís Fili-
pe da Cruz Nascimento, número de identificação fiscal 183026950 e
mulher Ana Paula Teixeira Lopes, número de identificação fiscal
191042064, domicílio: Rua Dr. António Loureiro Borges, 8, 2.º di-
reito, Miraflores, Algés, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação de Empresa e Falência.

26 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000158087

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

Anúncio

Processo n.º 379/03.2TYVNG.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (apresentação).
Requerente � Dincopa � Equipamentos Hoteleiros, L.da

Efectivo Com. Credores � Direcção dos Serviços de Justiça Tribu-
tária e outro(s).

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

Faz saber que são notificados os credores de: Dincopa � Equipa-
mentos Hoteleiros, L.da, com o número de identificação de pessoa
colectiva 502495944, com sede na Rua Oscar da Silva, 107, 4450-
-757 Leça da Palmeira, que por decisão de proferida nos presentes
autos, foi designado o dia 11 de Novembro de 2004 pelas 10 horas
para a realização da assembleia de credores no Edifício deste Tribu-
nal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência, para efeitos de
votação da proposta apresentada.

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

26 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira.

3000157815

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

Anúncio

Processo n.º 530/04.5TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � Girser � Comércio de Equipamentos de Telecomuni-

cações, L.da

Credor � Headset � Equipamento Serv. Telec., L.da e outro(s).

São citados os credores da requerente Girser � Comércio de Equi-
pamentos de Telecomunicações, L.da, número de identificação fiscal
505323788, com sede na Rua D. Afonso Henriques, 364, rés-do-chão,
Alfena, 0000-000 Valongo, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração de Empresa e Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Setembro de 2004.
Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

8 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.

3000157974

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho

Por despacho do administrador da Universidade dos Açores de 9 de
Setembro de 2004 é autorizada a renovação do contrato de avença
com Marco Paulo Raposo Faria, com a remuneração mensal de 300
euros a que acresce o IVA que for devido, por conveniência urgente
de serviço, com a duração de seis meses, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2004.

Isento de Fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

10 de Setembro de 2004. � O Administrador, António Augusto
Baptista Soares Marinho. 3000154526
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Despacho

Por despacho do pró-reitor da Universidade dos Açores de 8 de
Setembro de 2004 é autorizado o contrato de avença com Sandra Ma-
ria Dinis da Silva, com a remuneração mensal de 698,96 euros, sem
IVA, por conveniência urgente de serviço, pelo período de cinco meses,
com efeitos desde 8 de Setembro de 2004 até 8 de Fevereiro de 2005,
por conta das receitas próprias da Universidade dos Açores.

Isento de Fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

21 de Setembro de 2004. � O Administrador, António Augusto
Baptista Soares Marinho. 3000155275

Despacho

Por despacho do administrador da Universidade dos Açores de 1 de
Julho de 2004 é autorizado contrato de avença com Eva Cristina
Rocha de Sousa, com a remuneração mensal de 1000 euros, por con-
veniência urgente de serviço, com efeitos desde 1 de Julho de 2004,
até 31 de Maio de 2005.

Isento de Fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

21 de Setembro de 2004. � O Administrador, António Augusto
Baptista Soares Marinho. 3000155276

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 198/2004

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de fiscal municipal principal, do grupo de pesso-
al técnico-profissional.

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, para os devidos efeitos se torna público que, por meu
despacho, no uso da competência expressa na alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, datado de 25 de Outubro do ano em
curso, se encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para provimento de um lugar de
fiscal municipal principal que se encontra vago no quadro desta
autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99 de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro e respectivas
alterações, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho e Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro e Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro
alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
indicada, caducando com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante no despacho da SEALOT
n.º 20/94, publicado no Diário de República, n.º 110, de 12 de Maio
de 1994.

5 � O local de trabalho será na área do município e as funções a
desempenhar serão na Divisão de Planeamento e Administração Ur-
banística.

6 � A remuneração será a que resultar da aplicação do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e do anexo III do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março e Decre-
to-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � são requisites gerais de
admissão ao concurso, os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

São requisitos especiais � os referidos na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
funcionários das entidades abrangidas pelo artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, independentemente do serviço ou orga-

nismo a que pertençam de entre fiscais municipais de 1.ª classe com
um mínimo de três anos na categoria classificados de Bom e que reunam
os demais requisites, a que se refere o ponto 7 deste aviso.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal do Cartaxo podendo ser entregues pessoalmente, na
Repartição de Recursos Humanos, no período de expediente (das 9
horas às 17 horas e 30 minutos), ou remetidas pelo correio, com aviso
de recepção, para Município do Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070-
-050 Cartaxo, expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso,
para apresentação de candidaturas, devendo constar do mesmo a in-
dicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, naci-
onalidade, data de nascimento, estado civil, morada com-
pleta, número, data e serviço emissor do bilhete de identi-
dade, número fiscal de contribuinte e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo refe-

rir o Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Declaração, em alíneas separadas, no próprio requerimento
sob compromisso de honra, sobre a situação precisa em que
se encontra relativamente a cada uma das condições a que
se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo que ficam dis-
pensados de apresentação dos respectivos documentos, e bem
assim, quaisquer outros elementos que os candidatos consi-
derem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito
ou possam constituir motivo de preferência legal, os quais
só serão tidos em conta pelo júri, se devidamente compro-
vados;

e) Deve constar ainda do requerimento a experiência profissio-
nal, a menção da categoria, serviço a que pertence, nature-
za do vínculo, tempo de serviço efectivo na categoria e na
carreira, o escalão e o índice de vencimento reportados à
data do termo do prazo de apresentação das candidaturas;

f) Classificação de serviço obtida na categoria de fiscal muni-
cipal de 1.ª classe.

9.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do número
fiscal de contribuinte, documento comprovativo das habili-
tações académicas;

b) Declaração emitida pelos serviços competentes, com-
provativa das situações referidas nas alíneas e) e f) do n.º 9,
se não for funcionário do Município do Cartaxo;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, elaborado
de acordo com o n.º do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.2 � Os candidatos funcionários do Município do Cartaxo, ficam
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) do ponto 9.1 deste aviso, por se encontrarem arquivados no seu
processo individual, devendo mencionar esse facto no requerimento.

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

10 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar no
concurso será avaliação curricular.

10.1 � A avaliação curricular será graduada de 0 a 20 valores, sendo
eliminatória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores.

11 � Os critérios de avaliação e factores de ponderação da avalia-
ção curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula de classificação, constarão da acta da reunião do
júri do concurso, a realizar para o efeito, a qual será facultada aos
candidatos, sempre que solicitada.

12 � A classificação final será a correspondente à que for obtida
na avaliação curricular, sendo excluídos os candidatos que obtiverem
classificação final inferior a 9,5 valores.

13� Publicitação das listas � a relação de candidatos admitidos,
será afixada na Repartição de Recursos Humanos, no edifício dos Paços
do Município e poderá ser consultada durante as horas normais de
expediente, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, não havendo candidatos excluídos, ou então após a con-
clusão do procedimento previsto no artigo 34.º, desde que hajam can-
didatos excluídos. Estes serão notificados por ofício registado, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º ou nos termos da alínea b)
do mesmo artigo, através de publicação no Diário da República,
conforme o número de candidatos.
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A lista de classificação final, é notificada aos candidatos nos ter-
mos das alíneas a) e b) do artigo 40.º, consoante o número de candi-
datos, e para os efeitos previstos no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

14 � O júri do concurso será constituído da seguinte forma:

Presidente � Dr. Pedro Miguel Magalhães Ribeiro � vice-pre-
sidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco José Camoez Jarego Leal � enge-
nheiro civil assessor principal.

Arquitecto Eduardo Rafael Rebelo Marques Albuquerque Ne-
ves � técnico superior principal.

Vogais suplentes:

Aníbal Jorge Carvalho Luís � técnico profissional de cons-
trução civil especialista principal.

Manuel José Flor de Oliveira � técnico profissional de cons-
trução civil especialista principal.

O presidente do júri, será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

25 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Paulo Cal-
das. 1000269762

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 42/04 � R. H.

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 20 de Outubro de 2004, admiti a estágio com efeitos a partir
de 21 de Outubro de 2004, para o lugar de técnico superior de 2.ª
classe, carreira de história, Maria João Dias da Cunha, primeira clas-
sificada no concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 148, de 25 de Junho de 2004.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara em Exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000269776

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Abertura de período de discussão pública

1 � Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, faz-se público que se encontra aberto a partir do 8.º dia
a contar da presente publicação, e pelo prazo de 15 dias, o período de
discussão pública para aprovação do pedido de licenciamento da alte-
ração à operação de loteamento Restelo � Poente a levar a efeito
no território contido entre a Rua Antão Gonçalves, a Avenida da Ilha
da Madeira, a Rua João Dias, Impasse desta, a Rua Vicente Dias e a
Rua Gonçalo Velho Cabral, durante o qual os interessados poderão
apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões.

2 � Durante este período, os interessados poderão consultar o
projecto de alteração ao loteamento, bem como a informação técni-
ca elaborada pelos serviços municipais competentes, devendo dirigir-
-se à Divisão de Administração, Relações Públicas e Apreciação
Liminar (Gabinete de Relações Públicas) da Direcção Municipal de
Gestão Urbanística, Edifício CML, Campo Grande, 25, 3.º F.

3 � Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, ob-
servações ou sugestões em oficio devidamente identificado, dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo utilizar para
o efeito impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima refe-
ridos.

4 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António
Carmona Rodrigues. 3000158119

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio
para provimento de um lugar de técnico florestal.

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal da Lourinhã emitido em 22 de Outubro
de 2004, nos termos do artigo 140.º do Código do Procedimento
Administrativo, foi anulado o concurso em epígrafe aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 155, de 8 de Julho de
2002.

28 de Outubro de 2004. � O Vereador Responsável pela Direcção
e Gestão de Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000158113

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de motorista de pesados

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela Direcção e Gestão dos Recursos Humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002 ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 35.º do Código
Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos no artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que por despacho de 3
de Novembro de 2004 procedeu à nomeação, ao abrigo dos n.os 1 e 2
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para os
lugares vagos de motoristas de pesados, escalão 1, índice 140 (índice
151 para o ano 2004), do quadro de pessoal desta Câmara Municipal,
dos candidatos classificados em 1.º e 2.º lugar no concurso aberto no
Diário da República, 3.ª série, n.º 85, de 10 de Abril de 2004, res-
pectivamente Duarte Inácio Cláudio e José Gomes Cipriano.

Os candidatos dispõem de 20 dias a contar da presente publicação
em Diário da República para se apresentarem a tomar posse.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas nos termos da dis-
posto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Novembro de 2004. � O Vereador, José António da Costa
Tomé. 3000158114

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho de 25 de Outubro de 2004, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para provimento de um lu-
gar de técnico profissional de 2.ª classe (desenhador), do quadro desta
Câmara Municipal.

2 � O concurso é válido apenas para o lugar em causa.
3 � A remuneração correspondente à categoria é de 617,56 euros,

escalão 1, índice 199, sendo-lhe aplicável, no que concerne às rega-
lias sociais e condições de trabalho, as normas genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

4 � A este concurso podem concorrer os indivíduos que reunam
os seguintes requisitos:

4.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

4.2 � Especiais � os constantes na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.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.

5 � O conteúdo funcional da categoria em causa é o seguinte �
executa e ou compõe maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos
relativos à área de actividade dos serviços a partir de elementos que
lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem as-
sim, executa as correspondentes artes finais (Portaria n.º 351/87, de
29 de Abril).

6 � Local de trabalho � área do Município.
7 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Joaquim Filipe Abreu dos Santos.
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Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras e Urbanismo, João Gui-
lherme Mota, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e
Ordenamento do Território, Álvaro Homero Osório
Ferreira.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Edifícios e Administração Directa,
António Sousa Fernandes.

Técnico superior de 1.ª classe (arquitecto), Fernando Cláudio
de Almeida Ramos.

8 � A selecção dos candidatos será feita nos seguintes termos:
8.1 � Prova de conhecimentos específicos, com a duração má-

xima de duas horas, que constará de � ao concorrente será apre-
sentado o projecto de um edifício, à escala 1/100, completo,
pedindo-se que elabore o projecto de execução (de apoio à obra),
que consistirá em:

a) Elaboração de parte de planta à escala 1/50;
b) Elaboração de um corte e alçado;
c) Desenho de uma instalação sanitária à escala 1/20 em que

serão indicados os materiais de revestimento, sua coloca-
ção e cotagem;

d) Desenho de um pormenor a indicar, em T/N, com todos os
elementos necessários para a sua boa execução em obra
(caixilharia, base de pilar, soleira, ou outro).

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 candida-
tos sempre que solicitada.

10 � Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara
Municipal de Mafra, dentro do prazo estabelecido, requerimento assi-
nado, 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 bi-
lhete de identidade, número de contribuinte fiscal, residên-
cia, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias e profissionais;
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.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
de que o candidato reúne os requisites gerais exigidos, desde que espe-
cifique, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contra 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.

12 � Sob pena de exclusão, deverá obrigatoriamente acompanhar
a candidatura fotocópias dos documentos comprovativos das habili-
tações literárias e profissionais e curriculum vitae detalhado e docu-
mentado, assinado pelo candidato, do qual deve constar a identifica-
ção pessoal, habilitações literárias, experiência profissional e formação
profissional.

Deverá ainda acompanhar a candidatura fotocópia do bilhete de
identidade.

13 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

14 � 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.

15 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18
de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

16 � 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 defi-
ciência igual ou superior a 60%, tem preferência em igualdade de clas-
sificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

17 � 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 capaci-
dades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresentação
imediata do documento comprovativo da deficiência.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

25 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000269780

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que , por despacho do
presidente da câmara datado de 21 de Outubro de 2004 e no uso da
competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro, foi nomeado para o lugar de técnico superior assessor �
médico veterinário do quadro de pessoal desta Câmara Municipal o
seguinte candidato, Francisco Manuel de Sousa Lopes Vaz.

O funcionário deverá assinar o termo de aceitação no prazo de 20
dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 1000269768

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Aviso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 � Para os efeitos constantes no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local com as adap-
tações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se
público que, por meu despacho datado de 15 de Outubro de 2004, se
encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de
2.ª classe � fiscal municipal de 2.ª classe, pertencente ao quadro de
pessoal do Município de Monchique.

2 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
os candidatos com deficiência, devidamente comprovada, têm prefe-
rência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal.

3 � Prazo de validade do concurso � o concurso é aberto apenas
para o lugar existente e caduca com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 248/85, de 15 de
Julho, 207/2000, de 2 de Setembro e Portaria n.º 791/2000, de 20 de
Setembro.

5 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reunam,
até ao terminus do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, os seguintes requisitos:

5.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.2 � Especiais � os previstos na alínea c) do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro de 1998.
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6 � Local de trabalho � concelho de Monchique.
7 � O vencimento é o correspondente ao índice 199, no valor de

617,56 euros, fixado nos termos do mapa anexo ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28
de Março, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

8 � Conteúdo funcional � inerente à respectiva categoria de acor-
do com o despacho n.º 20/SEALOT/94, publicado na 2.ª série do Diário
da República, de 12 de Maio.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Monchique, podendo ser entregue pessoalmen-
te na Secção de Recursos Humanos, dentro das horas normais de ex-
pediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Câmara Municipal de Monchique, Travessa da Portela, 8550-470
Monchique, expedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa, donde conste o nome do candida-
to, estado civil, filiação, data de nascimento, naturalidade,
profissão, residência, número e data do bilhete de identida-
de e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte e número de telefone;

b) Lugar a que se candidata, referenciando a data, número e
publicação do respectivo aviso no Diário da República, em
que vier inserido;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-
ceptíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou
de constituir motivo de preferência legal, as quais só serão
consideradas se devidamente comprovadas.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Curriculum vitae, datado e assinado com indicação das fun-

ções desenvolvidas pelos candidatos ao longo da sua activi-
dade profissional, vínculo e respectivos tempos de perma-
nência, bem como quaisquer outros elementos que os
candidatos entendam ser relevantes para apreciação do seu
mérito;

d) Documento comprovativo do curso de formação sob pena
de os mesmos não serem considerados;

e) Documento comprovativo dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito
ou que possam constituir motivo de preferência legal.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos a que se refe-
rem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem sob com-
promisso de honra e em alíneas separadas a situação em que se en-
contram relativamente a cada uma delas.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
dos nos termos da Lei.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão: prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, avaliação
curricular e entrevista profissional de selecção.

12.1 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores, considerando-se excluídos os candidatos que em qualquer
dos métodos de selecção obtenham classificação inferior a 10 valores
e será determinada de acordo com a seguinte fórmula:

PECGE + AC + EPS
CF = ���������

3

em que:

CF = classificação final;
PECGE = prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.1.1 � A prova escrita de conhecimentos gerais e específicos
terá a duração de duas horas, avaliada numa escala de 0 a 20 valores
e tendo como suporte a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (estatuto disciplinar dos
funcionários e agentes da Administração Central, Regional e
Local);

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (regula o concurso como
forma de recrutamento e selecção de pessoal para os quadros
da Administração Pública);

Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 45/88,
de 16 de Dezembro (revê o regime de classificação de serviço
na função 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 169/99, de 18 de Setembro (competências e
regime jurídico de funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Juntas de Freguesia) e Constituição da República Portuguesa
(Organização do Poder Local);

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

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Março
(Princípios Éticos da Administração Pública);

P. D. M. � Plano Director Municipal de Monchique;
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho);

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951);

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro
(Regime geral das contra � ordenações);

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outubro
e 175/95, de 21 de Julho (Constituição, modificação e extinção
da relação jurídica de emprego na Administração Pública).

12.1.2 � A avaliação curricular, calculada pela média aritmética
dos seu factores componentes, tendo em vista avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, sendo considerados e ponderados os se-
guintes factores � as habilitações literárias serão ponderadas da se-
guinte forma:

a) Curso do CEFA � nota final de curso 10/12 � 12 valores;
b) Curso do CEFA � nota final de curso 13/14 � 14 valores;
c) Curso do CEFA � nota final de curso 15/16 � 16 valores;
d) Curso do CEFA � nota final de curso superior a 16 � 20

valores.

A experiência profissional será feita numa apreciação qualitativa
do curriculum vitae, que terá em conta a importância, complexidade
e responsabilidade das actividades desenvolvidas e será ponderada da
seguinte forma:

a) Muito bom � 20 valores;
b) Bom � 14 a 16 valores;
c) Suficiente � 11 a 13 valores;
d) Sem experiência profissional � 10 valores.

12.1.3 � A entrevista profissional de selecção, com a duração
máxima de 30 minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pes-
soais dos candidatos ao desempenho do lugar.

A avaliação será global, sendo atribuída a seguinte pontuação:

a) Favorável preferencialmente � 20 valores;
b) Bastante favorável � 16 valores;
c) Favorável � 14 valores;
d) Favorável com reserva � 12 valores;
e) Não favorável � 10 valores.

13 � A lista dos candidatos admitidos ou excluídos ao concurso,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas, para consulta,
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, no edifício dos Paços do Município.

14 � O júri do concurso, que também procederá à avaliação final
do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � arquitecta Maria Rosalina de Sousa Cristina Cor-
reia, chefe de Divisão.

Vogais efectivos:

Dr. António Luís do Amaral Cordeiro da Cunha, ex-direc-
tor de Departamento da Câmara Municipal de Lagoa
(Algarve), que substituirá a presidente nas suas faltas ou
impedimentos.

Dr.ª Eunice Alexandra Freitas dos Reis Baltazar, adjunta
do presidente.
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Vogais suplentes:

Engenheiro José Augusto Furtado Montez, chefe de Divi-
são.

Arnaldo José Águas de Sousa Fonseca, chefe de Secção.

25 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 3000158147

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu Despacho de
11 de Outubro de 2004, ao abrigo da competência que me é conferida
pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alte-
rada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pela Declaração de
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e pela Declaração de Rec-
tificação n.º 9/2002 de 5 de Março, e do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, exonero do cargo de Secretária do
meu Gabinete de Apoio Pessoal a Dr.ª Teresa de Jesus da Silva Car-
valho, com efeitos ao dia 5 de Outubro de 2004.

21 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000269784

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Licença para alterações ao loteamento sito na Praia da
Rocha � Portimão, com o alvará n.º 1/2000, em nome de
Esfinge � Construções e Investimentos Imobiliários,
L.da

De acordo com a deliberação de Câmara de 13 de Outubro de 2004,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias (a
contar da data de publicação do presente aviso), durante o qual pode-
rão os interessados apresentar por escrito, quaisquer reclamações,
sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da Câmara Munici-
pal de Portimão, relativamente às questões que possam ser considera-
das no âmbito da respectiva operação de loteamento, conforme de-
termina o n.º 1, artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 177/01,
de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamen-
to e Urbanismo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31 �
 Portimão, de 2.ª feira a 6.ª feira das 9 horas às 12 hora e 30 minu-
tos e das 14 horas ás 17 horas.

21 de Outubro de 2004. � O Vereador Por Delegação do Presi-
dente da Câmara, José Francisco Sobral Luís. 1000269514

Aviso

Licenciamento de alterações ao loteamento com o alvará
n.º 01/2004, sito no barranco do Rodrigo � Portimão, em
nome de Edificonde, L.da

De acordo com a deliberação de câmara de 13 de Outubro de 2004,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias (a
contar da data de publicação do presente aviso), durante o qual pode-
rão os interessados apresentar por escrito, quaisquer reclamações,
sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da Câmara Munici-
pal de Portimão, relativamente às questões que possam ser considera-
das no âmbito da respectiva operação de loteamento, conforme de-
termina o n.º 1, artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 177/01,
de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamen-
to e Urbanismo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31 �
Portimão, de 2.ª feira a 6.ª feira das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas.

21 de Outubro de 2004. � O Vereador Por Delegação do Presi-
dente da Câmara, José Francisco Sobral Luís. 1000269516

Aviso

Licenciamento de alteração ao loteamento com o alvará
n.º 3/95, sito no Chão das Donas, Portimão, em nome
de Court Properties Portugal, L.da

De acordo com a deliberação de câmara de 20 de Outubro de 2004,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias (a
contar da data de publicação do presente aviso), durante o qual pode-
rão os interessados apresentar por escrito, quaisquer reclamações,
sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da Câmara Munici-
pal de Portimão, relativamente às questões que possam ser considera-
das no âmbito da respectiva operação de loteamento, conforme de-
termina o n.º 1, artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 177/01,
de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamen-
to e Urbanismo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31 �
Portimão, de 2.ª feira a 6.ª feira das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas.

25 de Outubro de 2004. � O Vereador Por Delegação do Presi-
dente da Câmara, José Francisco Sobral Luís. 1000269763

Aviso

Plano de ordenamento da circulação e do estaciona-
mento da cidade de Portimão

De acordo com a deliberação de câmara de 20 Outubro de 2004,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 60 dias (a
contar do décimo sexto dia, da data de publicação do presente aviso),
durante o qual poderão os interessados apresentar por escrito, quais-
quer reclamações, sugestões ou informações, dirigidas ao presidente
da Câmara Municipal de Portimão, relativamente às questões que
possam ser consideradas no âmbito do respectivo plano, conforme
determina os n.os 3 e 4, do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro.

O Plano de Ordenamento da Circulação e do Estacionamento da
Cidade de Portimão pode ser consultada na secretaria da Repartição
Administrativa do Departamento Técnico de Planeamento e Urbanis-
mo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31 � Portimão,
de 2.ª feira a 6.ª feira das 9 horas às 15 horas às 30 minutos.

25 de Outubro de 2004. � O Vereador Por Delegação do Presi-
dente da Câmara, José Francisco Sobral Luís. 1000269764

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso

José Maria Oliveira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Porto
de Mós:

Torna público que se encontra aberto concurso para atribuição de
licença de táxi num lugar do contingente na sede do concelho fregue-
sia de S. João e freguesia de S. Pedro e no regime de estacionamento
fixo, pelo prazo de 30 dias após a publicação do presente aviso no
Diário da República.

A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao presidente
da câmara de acordo com o modelo próprio, e deverá ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido
pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres;

Documento comprovativo de que se encontra em situação
regularizada relativamente às contribuições para a segurança
social;

Documento comprovativo de que se encontra em situação
regularizada relativamente a impostos do Estado;

Documento relativo ao número de postos de trabalho com
carácter de permanência afectos à actividade e com categoria
de motoristas;

Documentos comprovativos de que se preencheram os requisitos
de acesso à actividade, ou seja, certificado do registo crimi-
nal e certificado de capacidade profissional para o transporte
de táxi.

Os critérios de ordenação dos candidatos, constam do programa de
concurso, que estará exposto para consulta na secção de taxas e li-
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cenças desta Câmara Municipal durante todos os dias e horas normais
de expediente.

19 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000268718

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso

Aditamento ao alvará de loteamento n.º 7/98 «Campo da
Lameira e Leiras do Paúlo», Santo Amaro, Taíde, Póvoa
de Lanhoso.

Discussão pública

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, torna público, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma alteração ao alvará de loteamento, designadamente os
lotes n.os 1 e 2, sito no lugar de Santo Amaro, freguesia de Taíde,
concelho da Póvoa de Lanhoso, em que é requerente Maria do Céu
Ferreira da Silva.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urba-
nística, as quais serão posteriormente objecto de resposta fundamen-
tada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territo-
rialmente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis e;

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pela res-
pectiva Divisão Municipal, se encontra disponível, para consulta, da
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, sita na Avenida da
República, no Edifício dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso.

26 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Lúcio Manuel
Mota Pinto da Silva. 1000269774

CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de cinco lugares de cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
13 de Outubro de 2004, foram nomeados cantoneiros de limpeza, desta

Câmara Municipal as candidatas Alexandra Isabel Rodrigues Medinas,
Francisca de Jesus Carvalho Eufigénio, Maria Susana Canadas Pardal
e Paula Maria Medinas Natário, na sequência do concurso aberto por
meu despacho de 15 de Março de 2004, devendo as candidatas toma-
rem posse dos lugares a prover no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República.

A nomeação em causa não carece de visto do Tribunal de Contas
nos termos do n.º 1, artigo 46.º conjugado com a alínea b) do arti-
go 114.º, ambos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

14 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Barão Martelo. 1000269769

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais.

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho da
13 de Outubro de 2004, foi nomeado condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais, desta Câmara Municipal o candidato Rodrigo Ma-
nuel Cardoso Rolo, na sequência do concurso aberto por meu despa-
cho de 9 de Março de 2004, devendo o candidato tomar posse do
lugar a prover no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do
presente Aviso no Diário da República.

A nomeação em causa não carece de visto do Tribunal de Contas
nos termos do n.º 1, artigo 46.º conjugado com a alínea b) do arti-
go 114.º, ambos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

14 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Victor Marte-
lo Barão Martelo. 1000269770

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da câmara, de 13 de Setembro de 2004, no
uso de competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso em
Diário da República, concursos internos de acesso geral, para provi-
mento dos lugares abaixo indicados:

Referência Lugares Carreira Categoria

G-44/2004 7 Polícia municipal ....................................................... Agente municipal de 1.ª classe.
G-45/2004 1 Técnico profissional .................................................. Técnico profissional especialista.
G-48/2004 1 Técnico profissional de animação cultural e desporto Técnico profissional de animação cultural e desporto

�especialista.
G-50/2004 2 Técnico profissional de biblioteca e documentação .... Técnico profissional de biblioteca e documentação es-

�pecialista.
G/57/2004 1 Topógrafo .................................................................. Topógrafo especilista.

2 � Requisitos de admissão aos concursos:
2.1 � Agente municipal de 1.ª classe � podem ser admitidos, nos

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/2000,
de 17 de Março, agentes municipais de 2.ª classe com, pelo menos,
três anos na categoria classificados de Bom.

2.2 � Técnico profissional especialista, técnico profissional de
animação cultural e desporto especialista e topógrafo especialista �
podem ser admitidos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção conferida
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, técnicos profis-
sionais principais, técnicos profissionais de animação cultural e des-
porto principais e topógrafos principais, respectivamente, com pelo

menos três anos na categoria classificados de Muito bom ou cinco
anos classificados de Bom.

2.3 � Técnico profissional de biblioteca e documentação especia-
lista � podem ser admitidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, técnicos profissi-
onais de biblioteca e documentação principais com, pelo menos, três
anos de serviço na categoria classificados de Muito bom ou cinco anos
classificados de Bom.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são abertos
apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do Município de Sintra.
5 � Constituição dos júris:
5.1 � Agente Municipal de 1.ª classe:

Presidente � subcomissário, Dr. Luís Manuel Carvalho Silva.
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Vogais efectivos:

Técnico superior de gestão de 1.ª classe � gestão de Re-
cursos Humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

Técnico de 2.ª classe � gestão de Recursos Humanos, Maria
Manuela Monteiro.

Vogais suplentes:

Técnico superior de sociologia de 1.ª classe, Dr. Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

Chefe da Divisão Administrativa de Urbanismo, Dr.ª Ma-
ria Isabel Rocha Pinto Silva.

5.2 � Técnico profissional especialista:

Presidente � técnico superior de línguas e literaturas moder-
nas de 1.ª classe, Dr.ª Ana Maria Ribeiro Gomes Couto.

Vogais efectivos:

Técnico superior de sociologia de 1.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de gestão de 1.ª classe � gestão de Re-
cursos Humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.

Vogais suplentes:

Técnico superior de direito de 2.ª classe, Dr. Carlos Ma-
nuel Pinheiro Silva Bordado.

Chefe da Divisão Administrativa de Urbanismo, Dr.ª Ma-
ria Isabel Rocha Pinto Silva.

5.3 � Técnico profissional de animação cultural e desporto espe-
cialista:

Presidente � técnico superior de educação física e desporto prin-
cipal, Dr.ª Ana Paula Montoito Arruda Pires.

Vogais efectivos:

Técnico profissional de animação cultural e desporto es-
pecialista principal, João António Nabais Gonçalves, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Andreia
Cláudia Marques Mendonça Fernandes.

Vogais suplentes:

Técnico profissional de ambiente especialista, Luís Manu-
el Mendes Magro Jacinto.

Técnico superior de sociologia de 1.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

5.4 � Técnico profissional de biblioteca e documentação especia-
lista:

Presidente � chefe da Divisão de Bibliotecas Municipais, Dr.ª
Ana Maria Silva Pereira Miranda.

Vogais efectivos:

Técnico superior de biblioteca e documentação assessor,
Dr.ª Paula Regina Fonseca Matos Rocha Bessa Ribeiro
Luckhurst, que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Técnico de 2.ª classe � gestão de Recursos Humanos, Maria
Manuela Monteiro.

Vogais suplentes:

Coordenador da carreira técnica profissional, na área de
biblioteca e documentação, Maria Helena Tomé Pinto
Carmo.

Técnico profissional de biblioteca e documentação especi-
alista principal, Helena Margarida Aguiar Portela Costa
Ferrão.

5.5 � Topógrafo especialista:

Presidente � chefe da Divisão de Fiscalização Técnica, enge-
nheiro Vítor Manuel Montoito Arruda.

Vogais efectivos:

Coordenador da carreira técnica profissional, na área de
urbanismo, Joaquim Moreira Santos, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão Administrativa de Urbanismo, Dr.ª Ma-
ria Isabel Rocha Pinto Silva.

Vogais suplentes:

Técnico de 2.ª classe � gestão de Recursos Humanos, Maria
Manuela Monteiro.

Topógrafo especialista Principal, Carlos Jorge Gomes Pe-
reira.

6 � Métodos de selecção a aplicar em todos os concursos:
6.1 � Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com

carácter eliminatório, (considerando-se, para tanto, as classificações
inferiores a 9,5 valores), com possibilidade de consulta da legislação/
documentação, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos
e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das
funções, com a duração de:

Agente municipal de 1.ª classe � 4 horas, constituída por duas
partes de 2 horas cada;

Técnico profissional especialista e técnico profissional de
biblioteca e documentação especialista � 2 horas;

Técnico profissional de animação cultural e desporto espe-
cialista � 1 hora e 30 minutos;

Topógrafo � 1 hora e 30 minutos, com tolerância de 30 minutos.

6.2 � Avaliação curricular, com carácter eliminatório, (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), que
visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na área para que
o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo pro-
fissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados, de acordo
com as exigências da função os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classificações
de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou seja, as
respeitantes ao período de tempo obrigatório de permanência
na categoria.

6.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular, bem como os sistemas de classificação final, constam de
actas de reunião dos júris dos concursos, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

7 � Programa das provas:
7.1 � Agente municipal de 1.ª classe:

CPR � Constituição da República Portuguesa;
CPP � Código do Processo Penal;
CP � Código Penal;
CC � Código Civil;
CPA � Código do Procedimento Administrativo � Decreto- Lei

n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio � Polícia Municipal;
Defesa do Consumidor;
Saúde Pública;
Protecção do Património;
Ordenamento Territorial e Regulamento Urbanístico;
Contra-Ordenações;
Protecção Civil;
Estatuto dos funcionários autárquicos;
Regime de avaliação dos funcionários públicos;
Código da Estrada e Ordenamento de Trânsito.

7.2 � Técnico profissional especialista:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do Procedi-
mento Administrativo;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio � Regime de férias,
faltas e licenças;

 Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � Duração e horários
de trabalho na Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril � Medidas de Moder-
nização Administrativa.
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7.3 � Técnico profissional de animação cultural e desporto espe-
cialista:

Lei de Bases do Desporto � Decreto-Lei n.º 30/2004, de 21 de
Julho;

Programa de Apoio ao Sistema Desportivo � SIMAD;
Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Desporto na natureza � Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27

de Agosto.

7.4 � Técnico profissional de biblioteca e documentação especia-
lista:

A biblioteca pública e as novas tecnologias;
Difusão de informação � formas e objectivos;
Cadeia documental;
Rede bibliotecas municipais de Sintra;
Biblioteca pública � missão, objectivos e serviços;
Serviços de atendimento e referência.

7.5 � Topógrafo especialista � conhecimentos gerais de topografia.
8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Sec-
ção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no Largo
Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no ponto 1,
devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever

apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do
seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

8.2 � Deverá ser anexo ao requerimento de candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar � identificação pessoal, habilitações literárias, qua-
lificações profissionais (formação profissional, estágios pra-
ticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente, tempo de serviço na Administração Públi-
ca, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na ca-
tegoria, com especificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na administração públi-
ca, e classificação de serviço obtida nos anos relevantes para
o efeito.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

10 � As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classificação
final serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto nos
artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
afixadas, quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Rua Dr. Alfredo Costa, 7, Sintra.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

18 de Outubro de 2004. � Por Delegação de Competências do
Presidente da Câmara, Conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, O Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000158106

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu
despacho de 30 de Setembro de 2004, foi celebrado contrato admi-
nistrativo de provimento com Hugo Ricardo Pinto Mendes, Luísa

Maria Fadeira Guerreiro e Francisco Maria Gomes da Conceição
Sequeira Esteves, como engenheiros do território estagiários.

(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2004. � Por Delegação de Competências do
Presidente da Câmara, Conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, O Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000158096

Aviso

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da câmara, de 22 de Outubro de 2004, no uso
de competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de
15 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso em
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
dos lugares vagos que se indicam, conforme dotação do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, aprovado em sessão extraordinária
da Assembleia Municipal de 10 de Janeiro de 2003, e publicado em
Diário da República, Apêndice n.º 19, 2.ª série, suplemento, n.º 28,
de 3 de Fevereiro de 2003, alterado por deliberação tomada em reu-
nião extraordinária da Assembleia Municipal de 16 de Janeiro de 2004,
e publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 30 de Janei-
ro de 2004, 1.º suplemento ao apêndice n.º 12:

Referência � 17/2004.
Número de lugares � 24.
Carreira � Cantoneiro de limpeza.
Categoria � Cantoneiro de limpeza.

2 � Descrição sumária das funções � procede à remoção de lixos
e equiparados; varredura e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; remoção de lixeiras;
extirpação de ervas.

3 � Vencimento � a remuneração será a resultante do regime
previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e respec-
tivos anexos, escalão 1/índice 145 (155) � 481,01 euros.

4 � Métodos de selecção a aplicar:
4.1 � Prova prática de conhecimentos específicos, com carácter

eliminatório, (considerando-se, para tanto, as classificações inferio-
res a 9,5 valores), visando avaliar os níveis de conhecimentos
académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao
exercício das funções, com a duração aproximada de 30 minutos.

4.2 � Exame médico de selecção, com carácter eliminatório, (con-
siderando-se, para tanto, a menção de «não apto»), visando avaliar
as condições físicas e psíquicas dos candidatos, tendo em vista deter-
minar a sua aptidão para o exercício da função da carreira de
cantoneiro de limpeza.

4.3 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se como não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores.

4.4 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, consta de acta de reunião do júri, a qual será fa-
cultada aos candidatos sempre que solicitada.

4.5 � É fixada uma quota de 5% do total do número de lugares, a
preencher por pessoas que apresentem deficiência com grau de inca-
pacidade igual ou superior a 60%, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Programa da prova � varredura e extirpação de ervas em área
definida.

6 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido pelo
prazo de um ano a contar da data da publicação da lista de classifica-
ção final, sendo que, nos termos da alínea b) do artigo 7.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão, neste prazo, ser preen-
chidos os lugares vagos existentes e os que vierem a vagar até ao
termo do prazo de validade.

8 � Local de trabalho � área do Município de Sintra.
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9 � Requisitos de admissão:
9.1 � Os requisitos gerais constantes no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são os seguintes:

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, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

9.2 � Requisitos especiais � podem candidatar-se indivíduos pos-
suidores da escolaridade obrigatória.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Sintra e entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Secção de Expediente e Ar-
quivo desta Câmara Municipal, sita no Largo Virgílio Horta, 2714-
-501 Sintra, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e
código postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever

apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do
seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispen-
sada a apresentação imediata de documento comprovativo.

11 � Com os requerimentos deverão ser apresentados os documen-
tos seguintes:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso (fotocópia do bilhete de identidade, do-
cumento comprovativo do cumprimento do serviço mili-
tar, atestado comprovativo da posse da robustez física e do
perfil psíquico exigidos para o exercício de funções públi-
cas emitido por médico no exercício da sua profissão e
certificado de registo criminal);

b) Certificado ou documento idóneo comprovativo das habili-
tações literárias ou profissionais.

12 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea a) do ponto 11, desde que os candidatos declarem no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos de ad-
missão previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 9.1.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
de admissão exigíveis dentro do prazo fixado no presente aviso de
abertura determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da Lei.

14 � As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classificação
final serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto nos
artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
afixadas, quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Rua Dr. Alfredo Costa, 7, Sintra.

15 � Constituição do júri:

Presidente � director do Departamento de Ambiente e Inter-
venção Local, engenheiro José Paulino Pacheco Duarte.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Intervenção Local � Zona 1, enge-
nheiro Francisco Fernando Baptista Infante Silva, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico de 2.ª classe � Gestão de Recursos Humanos, Maria
Manuela Monteiro.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Intervenção Local � Zona 3, enge-
nheiro Luís Manuel Bettencourt Garcia.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Andreia
Cláudia Marques Mendonça Fernandes.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade e oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

26 de Outubro de 2004. � Por Delegação de Competências do
Presidente da Câmara, Conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, O Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000158099

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por meu despacho de 22 de Setembro de 2004, foram nomeados
operário qualificado � jardineiro, António Carlos dos Santos
Demétrio, Mafalda Helena Fonseca de Lima, Ana Paula Borges Alves
Correia Hortelão, Hélder António Guerreiro Cardoso, Maria Elvira
Frazão Curado Valente, Virgílio António de Sé Matos, Ana Isabel
Costa Pacheco Portela, Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira,
Nuno Filipe do Rosário Petisca, Rosa Maria Ribeiro Pimenta, Fernando
José Marques da Silva, João Miguel da Costa Monteiro e Paulo Rena-
to Gomes Palma, primeiro a décimo terceiro candidatos classificados
no concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado em Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 268, de 19 de Novembro de 2003.

Os candidatos nomeados deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2004. � Por Delegação de Competências do
Presidente da Câmara, Conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, O Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000158102

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 25
de Outubro de 2004, foram nomeados:

Técnico profissional de secretariado especialista, Helena Sofia
Inglês da Silva Diniz, única candidata classificada no concur-
so interno de acesso geral aberto por aviso publicado em Diário
da República, 3.ª série, n.º 169, de 20 de Julho de 2004;

Técnico profissional de turismo especialista, Maria Margarida
Correia Mourato Jerónimo, Pedro Eduardo Pinto Torres, Carlos
Dionísio Leitão dos Santos e Paula Cristina Cordeiro Tomaz,
primeiro a quarto candidatos classificados no concurso interno
de acesso geral aberto por aviso publicado em Diário da
República, 3.ª série, n.º 169, de 20 de Julho de 2004.

Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso.

(Isentos de visto prévio do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2004. � Por Delegação de Competências do
Presidente da Câmara, Conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, O Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000158109

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Setembro de 2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca, concurso interno de acesso geral para uma vaga de técnico supe-
rior de 1.ª classe, da carreira engenheiro, pertencente ao quadro de
pessoal desta autarquia.

1 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducando
com o seu preenchimento.

2 � O concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro e demais
legislação aplicável.

3 � O local de trabalho situa-se na área do concelho de Tavira.
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4 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

Especiais � os constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, bem como licenciatura em engenharia civil.

5 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Tavira, podendo ser entregues pessoalmente na Sec-
ção de Pessoal sita na Praça da República, 12, 2.º direito, dentro das
horas normais de expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Tavira, Praça da República,
8800-951 Tavira, expedido até ao termo do prazo fixado no presen-
te aviso, e do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, número, data de emissão e validade do bi-
lhete de identidade, bem como a entidade que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, quando for
caso disso, residência, código postal, telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem a apreciação de mérito ou de constituírem moti-
vo de preferência legal, os quais todavia só serão tidos em
conta pelo júri se devidamente comprovados.

5.1 � O requerimento de admissão deve ser obrigatoriamente acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos da situação precisa em que se
encontram relativamente aos requisitos especiais de admis-
são referidos no ponto 4 deste aviso;

b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço a que o candidato pertence, da qual conste, de
forma clara e inequívoca, a natureza do vínculo, categoria
actual, tempo de serviço na categoria, na carreira e na fun-
ção pública, e especificação das tarefas e responsabilidades
que lhe estiverem cometidas;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Fotocópias das classificações de serviço dos últimos três anos;
e) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,

com indicação das tarefas desenvolvidas pelo candidatos ao
longo da sua actividade profissional, bem como as acções e
cursos de formação os quais deverão ser acompanhados dos
certificados autenticados comprovativos com indicação das
entidades que as promoveram, modo em que as mesmas
decorreram e respectiva duração;

f) Certificado de habilitações literárias.

O requerimento deverá também ser acompanhado de fotocópia do
bilhete de identidade.

5.2 � Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada temporariamente a apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos gerais de admissão referi-
dos no ponto 4, desde que o candidato declare no próprio requeri-
mento, sob compromisso de honra, encontrar-se nas condições exigidas
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.3 � Os funcionários pertencentes ao serviço para cujos lugares
o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem dos respectivos processos
individuais, bem como da declaração a que se refere a alínea b) do
ponto 5.1.

5.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida, a apresentação dos documentos comprovativos das
suas declarações.

5.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da Lei.

6 � Método de selecção: avaliação curricular, que será classificada
de 0 a 20 valores, e obtida através da seguinte fórmula:

(HA) + (FP) + (EP) + (CS)
AC = �����������

4

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica de base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

6.1 � Os factores de ponderação da avaliação curricular constam
da acta da reunião do júri do concurso de 6 de Outubro de 2004, a
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Maria Gabriela da Palma Gomes Cravinho, chefe
da Divisão Administrativa.

Vogais efectivos:

Sérgio Manuel Godinho Sousa Gago, técnico superior de
1.ª classe, da carreira técnica superior, que substitui o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Carla Maria Pinto de Magalhães Taveira, chefe da Divi-
são de Assuntos Sociais.

Vogais suplentes:

Francisco Herculano Pessanha de Carvalho, chefe da Di-
visão de Equipamentos.

Carlos Manuel dos Santos Toscano, chefe da Divisão de
Património e Reabilitação Urbana.

8 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão afixadas para consulta no Edifício dos Paços do Municí-
pio, nos termos do n.º 2 dos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e os candidatos excluídos serão notificados nos
termos do artigo 34.º do mesmo diploma legal.

15 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000269290

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Fernando Rui Linhares Corvêlo de Sousa, Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Tomar:

Faz público, que por força do n.º 2 do artigo 27.º conjugado com o
n.º 3 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01,
de 4 de Junho e por força do n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, se procede à abertura do período de
discussão pública relativa à alteração ao loteamento n.º 57/76, sito
em Avessadas, freguesia de Santa Maria dos Olivais, a que respeita o
processo n.º 849/01, em nome de Zulmira Pedro Martins, Jorge
Manuel Martins de Oliveira e Maria da Luz Martins, com endereço
postal na Rua dos Moinhos, 24, 1.º, direito, 2300-575 Tomar, pelo
que no prazo de 15 dias úteis data da publicação deste aviso no Diário
da República, 3.ª série, poderão os interessados apresentar, por es-
crito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer recla-
mações ou sugestões que se julguem com direito.

O respectivo processo encontra-se disponível, para consulta, na
recepção dos serviços da Divisão de Gestão Urbanística da Cidade, na
Avenida Marquês de Tomar, Edifício Escavação, no horário normal
de atendimento.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.

Para constar e para os devidos efeitos é publicado o presente aviso
efeitos e outro de igual teor num jornal de âmbito local.

E eu, José Carlos Branco Rodrigues, chefe de Divisão o subscrevi.

29 de Outubro de 2004. � O Vereador no uso da Competência
Delegada, Fernando Rui Linhares Corvêlo de Sousa. 1000269785

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso

Reclassificações

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se públi-
co que, no uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos
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termos do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e meu despacho de 20 de Setembro de 2004, são reclassificados os funcionários abaixo
mencionados.

Nome Categoria actual Escalão Índice Categoria (reclassificação) Escalão Índice

Patrícia Isabel Gil dos Santos Lou- Técnica profissional de 2.ª 1 199 Técnica estagiária (área con- 1 222
renço. �classe. �tabilidade e administração).

Helena Isabel Cabrita da Conceição Auxiliar administrativa ........ 1 128 Assistentes administrativa ... 1 199
Augusto Jacinto Borgas da Silva Auxiliar dos serviços gerais 5 170 Fiel de mercados e feiras ..... 4 181
Maria Piedade dos Santos Viegas Auxiliar administrativa ........ 5 170 Telefonista ........................... 5 181
�de Cintra.
José da Glória Tomé Correia ......... Motorista de pesados .......... 1 151 Motorista de transportes co- 1 175

� lectivos.
José Ângelo Lopes Beja Santos .... Motorista de pesados .......... 1 151 Motorista de transportes co- 1 175

� lectivos.
Delfim Pereira da Conceição ......... Motorista de pesados .......... 1 151 Motorista de transportes co- 1 175

�lectivos.

A reclassificação será precedida do exercício, em comissão de se
extraordinária, das funções correspondentes à nova carreira pelo pra-
zo de seis meses, excepto a técnica estagiária (área contabilidade e
administração) que será em comissão de serviço pelo período de um
ano de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho. Os funcionários deverão aceitar a nomeação no
prazo de 20 dias a partir do dia seguinte à publicação do presente
aviso no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Setembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 1000267492

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEDO

Aviso

Concurso interno geral de acesso

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-
-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de 30 de Setem-
bro de 2004, no uso da competência que lhe são conferidas pela
alínea d) do n.º 1, do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral de acesso para provimento do seguinte lugar do quadro de pes-
soal desta Junta de Freguesia, um lugar de assistente administrativo
especialista.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o provi-
mento da vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchimento,
conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de
Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 248/85 e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

4 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26
de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � a função correspondente ao lugar posto
a concurso será desempenhada na Junta de Freguesia de Canedo.

6 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

7 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de admissão
ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão no referido concurso �
alínea a), do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro.

9 � Apresentação de candidaturas.
9.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de 10

dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

9.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Junta de Fre-

guesia de Canedo, podendo ser remetido pelo correio, registado com
aviso de recepção, para a Rua do Centro Social, 126, 4525-117
Canedo VFR, expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso para
apresentação das candidaturas, ou entregue pessoalmente na secreta-
ria da Junta de Freguesia, durante o período de expediente, no qual
deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, contribuinte, residência, códi-
go postal e número de telefone); quaisquer outros elemen-
tos que julguem ser susceptíveis de influírem na apreciação
do seu mérito que só serão tidos em consideração pelo júri
se devidamente comprovados;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo refe-

rir o Diário da República, em que foi publicado o aviso.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

10.1 � O funcionário desta Junta de Freguesia está dispensado da
apresentação de documentos existentes no respectivo processo indi-
vidual.

10.2 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos, referidos no ponto 7 do presente aviso, desde
que os candidatos declarem no próprio requerimento , em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a casa uma das alíneas a), b), d), e),
f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da Lei penal.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores
e resultará da média aritmética simples de classificações obtidas nas
operações de seguinte formula:

AC + EPS
CF = �����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.2 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício das suas funções, sendo con-
siderados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) Formação profissional relacionada com a área funcional do

lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.
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11.3 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de racio-
cínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação.

11.4 � Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selec-
ção serão classificados de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candida-
tos que obtenham uma classificação final inferior a 10 valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva formula classificativa, constam
das actas do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

13 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98 para o dia, hora e local da en-
trevista.

14 � Publicação da relação de candidatos e listas de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204-98, de 11 de Julho.

15 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Manuel de Jesus, presidente da Junta de Freguesia.
Vogais efectivos:

Manuel Pinto Marques, secretário da Junta da Freguesia,
que substituirá o presidente nas faltas e impedimentos.

Manuel Fernandes Pinheiro, tesoureiro da Junta de Freguesia.

Vogais suplentes:

Joaquim Ferreira da Mota, presidente da assembleia de fre-
guesia de Canedo.

Joaquim da Rocha Moreira, 2.º secretário da assembleia de
freguesia de Canedo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

29 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Manuel de Je-
sus. 1000269775

JUNTA DE FREGUESIA DE CATIVELOS

Edital

Brasão, bandeira e selo

Luís Filipe Dias Mendes, presidente da Junta de Freguesia de Cativelos,
do município de Gouveia:

Torna pública a ordenação heráldica de bandeira e selo da freguesia
de Cativelos, do município de Gouveia, tendo em conta o parecer
emitido em 2 de Setembro de 2004, pela Comissão de Heráldica da
Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos
termos da alínea q), do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em
sessão da Assembleia de freguesia de 28 de Outubro de 2004.

Brasão � escudo de azul, um feixe de três setas de ouro, atado
de prata e dois ramos de cerejeira do mesmo, com três cere-
jas de ouro cada, tudo alinhado em roquete; em campanha,
ponte de um arco de prata, lavrada de negro, movente dos
flancos e de um pé ondado de prata e azul de três peças. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «Cativelos».

Bandeira � esquartelada de amarelo e azul. Cordão e borlas de
ouro e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Cativelos � Gouveia».

28 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Luís Filipe Dias
Mendes. 3000157963

JUNTA DE FREGUESIA DE JUROMENHA

Edital

Ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da fre-
guesia de Nossa Senhora do Loreto � Juromenha,
Município de Alandroal.

Para os devidos efeitos se toma público que por deliberação toma-
da pela assembleia de freguesia em reunião realizada no dia 9 de Se-
tembro de 2004, no ponto três, o seguinte parecer:

Parecer da Comissão de Heráldica sobre os símbolos heráldicos
emitido segundo a Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto.

Segundo o disposto na alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, a assembleia de freguesia estabelece os símbo-
los heráldicos que são os que constam do seguinte parecer:

Brasão � escudo de ouro, torre de vermelho lavrada de prata,
com dois grilhões de negro suspensos dos merlões e movente
de campanha ondada de azul e prata. Coroa mural de prata
de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«Juromenha � Nossa Senhora do Loreto».

Bandeira � esquartelada de azul e amarelo. Cordão e borlas de
ouro e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � Nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Juromenha � Nossa Senhora do Loreto � Alandroal».

27 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Paulo Jorge F.
Infante. 1000269788

JUNTA DE FREGUESIA DE MADALENA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para a categoria
de assistente administrativo principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia de 27 de Setembro de 2004, foi nomeado para
ocupar a vaga de assistente administrativo principal, o candidato
Albertino José Mourão, que obteve a classificação final de 18 valores.

A aceitação do referido lugar deverá decorrer no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Manuel José de
Macedo Cartaxo Lopes. 1000268055

JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO CORVO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Porto Corvo, de 26 de Outubro de 2004, se
procedeu à reclassificação profissional, nos termos da alínea e) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, da funcio-
nária Sandra Cristina Lavadinho da Silva, com a categoria de auxiliar
administrativa, escalão 1, índice 128, para categoria de auxiliar admi-
nistrativa, escalão 1, índice 199.

Mais se torna público que a presente reclassificação produz efeitos
a partir de 1 de Novembro de 2004.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Luís Manuel Gil.
1000269765

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se faz saber que, de harmonia com a
deliberação da Junta de Freguesia de 27 de Outubro de 2004 e nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso exter-
no de ingresso para preenchimento de uma vaga na categoria de Jar-
dineiro, no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.
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2 � O concurso é valido para as vagas postas a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional de Jardineiro é, no essencial, semear e
mondar, bem como todas as operações necessárias à boa manutenção
dos jardins e espaços verdes.

4 � O local de trabalho situa-se na Freguesia de Santo António
dos Cavaleiros.

5 � O vencimento é o correspondente ao escalão 1 do índice 142,
no valor 440,67 euros para a categoria de jardineiro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimen-
to dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos
Cavaleiros, Praceta António Corte Real, torre 3, Santo António dos
Cavaleiros, e entregue na secretaria da junta ou remetido pelo cor-
reio, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, ida-
de, número e data do bilhete de identidade, e ainda o servi-
ço de identificação que o emitiu);

b) Habilitações literárias;
c) Morada e número de telefone.

Os requerimentos serão obrigatoriamente instruídos com os seguintes
documentos, sob pena de exclusão: fotocópia do bilhete de identida-
de, certidão do registo criminal, certificado de habilitações literárias,
certificado do delegado de saúde, fotocopia do documento
comprovativo da situação militar, se de sexo masculino, e curriculum
vitae detalhado.

7 � Só poderão ser admitidos os indivíduos que satisfaçam os se-
guintes requisitos, de acordo com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias exigidas para o cargo a que

concorrem;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao

exercido da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

8 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
8.1 � Métodos de selecção:

a) Avaliação curricular, 30%;
b) Prova prática de conhecimentos, 30%;
c) Entrevista, 40%.

8.2 � Factores de ponderação:

a) Avaliação curricular � o previsto no artigo 22.º de Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

b) Prova pratica de conhecimentos;
c) Entrevista:

Motivação;
Conhecimentos profissionais.

9 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classificação
final:

9.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados, de
acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, conforme as situações ali previstas.

9.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessados
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho,
conforme as situações ali previstas.

10 � A relação dos candidatos, admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas na sede da Junta de Freguesia.

11 � O júri será constituído pelos seguintes elementos:

Presidente � presidente da Junta de Freguesia, Glória Maria Trin-
dade Simões.

Vogais efectivos:

1.º vogal, secretário da Junta, Jorge Manuel Pereira Cabral.
2.º vogal, tesoureiro da Junta, José Henriques Custódio.

Vogais suplentes:

1.º vogal, Alberto João Lima dos Santos.
2.º vogal, António Pereira dos Santos.

Na ausência do presidente do júri, caberá ao 1.º vogal efectivo as-
segurar as funções.

29 de Outubro de 2004. � A Presidente da Junta, Glória Maria
Trindade Simões. 1000269782

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO GONÇALO (FUNCHAL)

Aviso

Reclassificação profissional

Ao abrigo do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conjungado com o artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que aplica à administração local o
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, é reclassificada, profis-
sionalmente para a carreira de assistente administrativo, a seguinte
funcionária:

Auxiliar administrativo:

Ana Isabel Gouveia Ferreira, assistente administrativo.

27 de Outubro de 2004. � O Presidente da Junta, Luís Guilherme
Ferreira. 1000269759

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Nos termos do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, convoca-se os candidatos admitidos ao concurso externo
de ingresso para a categoria e carreira de assistente administrativo, a
que se refere o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 157, de 6 de Julho de 2004, para a realização da prova de conhe-
cimentos gerais constante do n.º 9.1.1 do aviso de abertura, no dia 26
de Novembro de 2004, pelas 15 horas, no Colégio dos Orfãos, sito
ao Largo Padre Baltasar Guedes, 4300-059 Porto. Durante a realiza-
ção da prova apenas será permitida a consulta da legislação indicada
no aviso de abertura.

Para efeito da sua realização, os candidatos deverão fazer-se acom-
panhar de bilhete de identidade actualizado ou documento de identifi-
cação equivalente com fotografia.

Torna-se público que, a lista de candidatos admitidos encontra-se
afixada no átrio da Divisão de Recursos Humanos destes Serviços.

2 de Novembro de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, O Director-Delegado, Carlos A. S. Santos Ferreira.

3000157860

Aviso

Nomeação

Torna-se público que por despacho do presidente do conselho de
administração, de 22 de Outubro de 2004, foi nomeado para provi-
mento de 1.º lugar na categoria de operário principal, da carreira de
operador de central de águas � operário altamente qualificado, ao
abrigo do artigo 6.º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, o candidato graduado em 1.º lugar no concurso opor-
tunamente efectuado, Manuel António Moreira Pais.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente Aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.)

2 de Novembro de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, O Director-Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

3000157862

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso

Rectificação

Por ter saído com inexactidão, o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 247, de 20 de Outubro de 2004, onde se lê:
«António Augusto Carvalho Jeremias», deve-se ler «António Agosti-
nho Carvalho Jeremias».

21 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Pinto Batista Dias. 3000157987
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

SIEMENS, S. A.

Sede: Rua dos Irmãos Siemens, 1 e 1-A, 2720-093 Amadora

Capital social: € 70 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 6520.

Pessoa colectiva n.º 500247480.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas da sociedade para se reunirem
em assembleia geral no dia 16 de Dezembro de 2004, pelas 12 horas,
na sede da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas da socieda-
de referentes ao exercício de 1 de Outubro de 2003 a 30 de
Setembro de 2004 e sobre a proposta de aplicação de resul-
tados, bem como proceder à apreciação geral da administra-
ção e fiscalização da sociedade;

2) Eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do fiscal único e da comissão para a
fixação dos honorários dos corpos gerentes;

3) Autorizar o conselho de administração a comprar, vender
ou trespassar bens imóveis, a comprar e vender participa-
ções de sociedades já existentes e a participar na constitui-
ção de novas sociedades;

4) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a socie-
dade.

8 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Manuel Lage David Ennes. 3000158387

INDELMA � INDÚSTRIAS ELECTRO MECÂNICAS, S. A.

Sede: Avenida do Duque de Loulé, 17, 6.º, A, Lisboa

Capital social: € 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 14 130.

Pessoa colectiva n.º 500138362.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas da sociedade para se reunirem
em assembleia geral no dia 16 de Dezembro de 2004, pelas 10 horas
e 30 minutos, na sede da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas da socieda-
de referentes ao exercício de 1 de Outubro de 2003 a 30 de
Setembro de 2004 e sobre a proposta de aplicação de resul-
tados, bem como proceder à apreciação geral da administra-
ção e fiscalização da sociedade;

2) Eleição dos membros do conselho de administração e da
comissão para a fixação dos honorários dos corpos gerentes;

3) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a socie-
dade.

8 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Manuel Lage David Ennes. 3000158390

EAD � EMPRESA DE ARQUIVO
DE DOCUMENTAÇÃO, S. A.

Assembleia geral extraordinária

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
EAD � Empresa de Arquivo de Documentação, S. A., pessoa colec-

tiva n.º 502969466, com o capital social de € 377 925, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Palmela com o n.º 01602/
990218, para a assembleia geral anual, a realizar no dia 20 de De-
zembro de 2004, pelas 15 horas, que terá lugar na sua sede, sita no
Parque Industrial Mata Lobos, lugar de Lagoinha, lote 2, Palmela,
freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela, com o ponto único
da ordem de trabalhos:

Deliberar sobre a remuneração dos membros dos órgãos sociais.

A participação e o direito de voto na assembleia geral estão sujei-
tas aos seguintes requisitos:

a) Para poderem participar na reunião e ali exercer o seu direi-
to de voto os accionistas deverão ter averbadas em seu nome
no livro de registo de acções da sociedade, depositadas na
sede social ou numa instituição bancária portuguesa, com uma
antecedência de, pelo menos, 10 dias em relação à data da
respectiva reunião, um mínimo de 100 acções;

b) Podem assistir à reunião, sem direito a voto, os accionistas
que não preencham os requisitos da alínea anterior, mas que
sejam membros do conselho de administração ou do conse-
lho fiscal;

c) A cada 100 acções corresponde um voto,
d) Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da

assembleia geral, nos termos legais e nos contantes do arti-
go 8.º do pacto social, desde que os instrumentos de desig-
nação de representantes ou procuradores sejam apresenta-
dos na sede social, durante as horas normais de expediente,
até ao 8.º dia útil que preceder a data da reunião da assembleia
geral.

9 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel António Nascimento. 3000158416

INFINEON TECHNOLOGIES � FABRICO
DE SIMICONDUTORES, PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida do 1.º de Maio, 801, Mindelo, Vila do Conde

Capital social: € 40 685 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde
sob o n.º 2103.

Pessoa colectiva n.º 503690287.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas da sociedade para se reunirem
em assembleia geral no dia 16 de Dezembro de 2004, pelas 11 horas,
na sede da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas da socieda-
de referentes ao exercício de 1 de Outubro de 2003 a 30 de
Setembro de 2004 e sobre a proposta de aplicação de resul-
tados, bem como proceder à apreciação geral da administra-
ção e fiscalização da sociedade;

2) Eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do fiscal único e da comissão para a
fixação dos honorários dos corpos gerentes;

3) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a socie-
dade.

8 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Manuel Lage David Ennes. 3000158389

EPCOS � PEÇAS E COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S. A.

Sede: Rua de Werner von Siemens, 1, Évora

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora sob o
n.º 2056.

Pessoa colectiva n.º 503841633.
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Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas da sociedade para se reuni-
rem em assembleia geral no dia 16 de Dezembro de 2004, pelas
11 horas e 30 minutos, na sede da sociedade, com a seguinte or-
dem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas da socieda-
de referentes ao exercício de 1 de Outubro de 2003 a 30 de
Setembro de 2004 e sobre a proposta de aplicação de resul-
tados, bem como proceder à apreciação geral da administra-
ção e fiscalização da sociedade;

2) Eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do fiscal único e da comissão para a
fixação dos honorários dos corpos gerentes;

3) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a socie-
dade.

8 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Manuel Lage David Ennes. 3000158388

HOTÉIS TREBOL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
desta sociedade Hotéis Trebol, S. A., sociedade anónima com sede na
Rua do Padre Américo, 10-A, escritório 3, 1600-548 Lisboa, com o
capital social de € 2 888 798, pessoa colectiva n.º 504849786, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 10 153, para se reunirem em assembleia geral extraordinária no
próximo dia 20 de Dezembro de 2004, pelas 9 horas, na referida sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Dar conhecimento aos Srs. Accionistas das negociações
efectuadas com vista à venda dos edifícios da baixa;

2) Deliberar sobre a alteração do contrato social da sociedade,
no respeitante ao artigo 2.º, relativo ao objecto social, por
forma a alargar o seu âmbito, e ao artigo 11.º, alínea f), por
forma que a competência ali prevista possa ser exercida
normalmente pelo conselho de administração, sem o requi-
sito da unanimidade;

3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

8 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Felipe Gutierrez Alvear. 3000158378

ASSOCIAÇÃO LISBONENSE DE PROPRIETÁRIOS

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 19.º dos estatutos da Associação Lisbonense
de Proprietários, convoco os seus sócios para se reunirem em
assembleia geral extraordinária no próximo dia 7 de Dezembro de
2004, às 15 horas, na sede social, Rua de D. Pedro V, 82, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Análise e deliberação sobre a alteração dos estatu-
tos, com base no projecto já aprovado na generalidade em
assembleia geral de 10 de Agosto de 2004, com aditamento
das alterações seguidamente sugeridas à mesa, conforme re-
dacção integral publicada no n.º 400 da nossa revista
A Propriedade Urbana.

Caso à hora marcada não se verifique quórum a assembleia
reunir-se-á meia hora mais tarde, funcionando validamente com
qualquer número de sócios presentes ou formalmente represen-
tados.

Após o encerramento da assembleia poderá ter lugar uma sessão
de esclarecimento sobre a nova legislação sobre o arrendamento
urbano.

3 de Novembro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Pelágio Teixeira da Costa. 3000158279

AVISOS

EXIT TRAVEL � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
ONLINE, S. A.

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 440 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 55 590.

Pessoa colectiva n.º 505215683.

Anúncio

Nos termos e para os efeitos do artigo 95.º, n.º 4, alínea a), do
Código das Sociedades Comerciais, a Exit Travel � Agência de Via-
gens e Turismo Online, S. A., vem por este meio publicitar que, em
assembleia geral universal extraordinária ocorrida no dia 1 de Outu-
bro de 2004, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:

a) «Propõe-se que, nos termos e para efeitos dos artigos 94.º e
95.º do Código das Sociedades Comerciais, se delibere proce-
der à redução do capital social da sociedade, para a cobertura
de prejuízos, de € 440 000 para € 100 000, mediante a
extinção de 340 000 acções ordinárias, nominativas, com o
valor nominal de € 1 cada, na respectiva proporção do ca-
pital detido por cada um dos accionistas, fixando-se o capi-
tal social em € 100 000, dividido em 100 000 acções ordi-
nárias, nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, sendo
que 75 000 acções pertencem à accionista SONAECOM,
SGPS, S. A., e 25 000 acções pertencem à accionista Star �
Viagens e Turismo, S. A.»;

b) «Propõe-se que se delibere proceder à alteração do artigo 6.º
do pacto social, o qual passará a ter a seguinte redacção:

�ARTIGO 6.º

1 �O capital social é de € 100 000, está integralmente subscrito
e realizado e é dividido em 100 000 acções ordinárias, cada uma com
o valor nominal de € 1.

2 �(Inalterado.)
3 �(Inalterado.)
4 �(Inalterado.)�».

15 de Outubro de 2004. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000158221

SOCIEDADES

PEDRO ROQUE & CRISÓSTOMO REAL, S. R. O. C.

Cópia extraída da escritura exarada a fls. 48 e 48 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º  481-L do 20.º Cartório Notarial de Lisboa.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º  2 do arti-
go  64.º do Código do Notariado.

ARTIGO  1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Roque & Crisóstomo Real,
S. R. O. C., tem a sua sede no Edifício Novo Chiado, Travessa da
Trindade, 16, 4.º, C, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa, e
durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede para qualquer localidade e criar filiais.

ARTIGO  2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das funções legalmente
permitidas ou atribuídas, em exclusivo ou não, aos revisores oficiais
de contas, nomeadamente a revisão legal de empresas ou de outras
entidades e a consultoria e docência em matérias que integrem o pro-
grama do exame para revisor oficial de contas.

ARTIGO  3.º

O capital social é de € 15 000, integralmente realizado em dinhei-
ro, e é representado por duas quotas iguais, de € 7500 cada, perten-
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cendo uma a Pedro Nuno Ramos Roque (revisor oficial de contas
n.º  828) e outra a José Crisóstomo Nunes Real (revisor oficial de
contas n.º  844).

ARTIGO  4.º

1 � A administração e representação da sociedade é confiada aos
administradores eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um administrador para os negócios de mero

expediente e para a assinatura de cheques de montante até € 2500;
b) Pela assinatura de todos os administradores para os restantes

negócios, nomeadamente celebração de contratos de prestação de
serviços, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo  53.º do
Decreto-Lei n.º  487/99, de 16 de Novembro, celebração de con-
tratos de arrendamento, celebração de contratos de locação finan-
ceira mobiliária e imobiliária, obtenção de empréstimos, aquisição,
alienação e oneração de bens imóveis, início de procedimentos
judiciais que não sejam os procedimentos de rotina para cobrança
de dívidas.

3 � São desde já nomeados administradores todos os sócios.
4 � É vedado aos sócios e aos administradores o uso da denomi-

nação social em actos e documentos estranhos à sociedade, tais como
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, sob pena de
ser individual e não social a responsabilidade assumida.

ARTIGO  5.º

As assembleias gerais, seja qual for a respectiva ordem de traba-
lhos, serão convocadas por carta registada enviada com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, dispensando-se a convocação quando estejam
presentes todos os sócios e todos concordem com tal dispensa.

ARTIGO  6.º

A participação nos resultados e a atribuição da matéria colectável
a cada sócio, para efeitos de aplicação do artigo  6.º do Código de
IRC, no que concerne à transparência fiscal, será deliberada por una-
nimidade em assembleia geral.

ARTIGO  7.º

1 � A divisão de quotas e a respectiva cessão, a sócios ou a tercei-
ros, carecem de consentimento da sociedade.

2 � Quando a sociedade recuse o consentimento e proponha a
cessão a outra pessoa ou a amortização da quota, o preço de tal ces-
são ou amortização será, salvo acordo com o sócio cedente, aquele
que resultar do último balanço aprovado, sem direito a qualquer com-
pensação adicional.

ARTIGO  8.º

A cada € 500 de capital social corresponde um voto na assembleia
geral, sendo tomadas por maioria de votos presentes ou representa-
dos todas as deliberações, excepto aquelas para que a lei exija maio-
rias qualificadas.

ARTIGO  9.º

Para além das cláusulas de exoneração ou exclusão previstas na lei,
pode qualquer sócio exonerar-se da sociedade e pode esta excluir um
sócio, seguindo-se a cessão ou amortização da respectiva quota nas
condições do n.º  2 do artigo  7.º

ARTIGO  10.º

Os sócios e revisores oficiais de contas contratados são solidária e
ilimitadamente responsáveis pelos prejuízos que culposamente cau-
sem às entidades na prestação dos serviços, nos termos do Código dos
Valores Mobiliários.

ARTIGO  11.º

No omisso, regularão as disposições legais, nomeadamente o De-
creto-Lei n.º  487/99, de 16 de Novembro, e o Código Civil.

(Assinatura ilegível.) � A Notária, Isabel Catarina Portela Gui-
marães Neto Ferreira.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Berta Maria Fonseca
Mendes de Andrade de Sousa. 3000158029

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO FELÍCIO MENDES
Certifico que, por escritura de 16 de Setembro de 2004, lavrada

a fls. 118 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º  564-H, do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária
licenciada Maria Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi constituída
uma fundação, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com a
denominação em epígrafe, com sede na Travessa da Restauração, n.º  3,
5, freguesia de Teixoso, concelho da Covilhã, constando dos respec-
tivos estatutos que a Fundação tem como objectivos:

1) Dentro das suas possibilidades, contribuir para a maturidade cívica
e cidadania responsável, a fim de atingir a melhoria da qualidade de
vida da população de Teixoso, principalmente dos mais carenciados e
desfavorecidos, criando e desenvolvendo ou apoiando actividades de
carácter social, recreativo, cultural e de beneficência, complementando
as instituições já existentes;

2) Oferta de livros e cadernos aos filhos dos colaboradores das
empresas do instituidor e ou da Fundação;

3) Concessão de bolsas de estudo aos estudantes de Teixoso e ou aos
filhos dos colaboradores que frequentem, com bom aproveitamento, cur-
sos de formação técnica, profissional ou universitária, desde que este encar-
go não seja suportado pelo OGE (Orçamento Geral do Estado) ou outro;

4) Zelar pelo património cultural da freguesia de Teixoso em co-
laboração com as entidades oficiais e competentes;

5) Premiar o melhor aluno de cada ano lectivo das escolas de Teixoso.

Está conforme o original

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Robim da
Silva Nunes. 3000156313

FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM
Certifico que, por escritura de 28 de Outubro do corrente ano, la-

vrada no 15.º Cartório Notarial de Lisboa a fl. 145 do livro de notas
n.º 180-H, foram alterados os estatutos da Fundação Portugal
Telecom, com sede em Lisboa, na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
40, freguesia de São Jorge de Arroios, no que diz respeito ao seu ar-
tigo 10.º, suprimindo o actual n.º 2 e passando o n.º 3 para o n.º 2,
com a seguinte redacção:

ARTIGO  10.º

......................................................................................................
2 � O presidente e os vogais do conselho de administração são

eleitos pelo conselho geral, para mandatos de três anos, renováveis,
contando-se como completo o ano da eleição e mantendo-se em fun-
ções até à eleição de novos membros ou à renovação expressa do
mandato.

Está conforme o original

2 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000157786

BALANCETES

CAIXA � BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua de Barata Salgueiro, 33, 1269-057 Lisboa

Capital social: € 81 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 67 081.
Contribuinte n.º 501898417.
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Balanço em 30 de Setembro de 2004 e 2003

(Actividade global)
(Em euros)

2004
2003Activo

Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido
Líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 732 701) 732 701) 2 350 443)
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 2 636 117) 2 636 117) 3 897 003)
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 20 594 597) 20 594 597) 305 306 967)
4 � Créditos sobre clientes ............................................................. 419 663 790) 10 394 680) 409 269 110) 338 098 583)
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...................... 279 592 131) 103 325) 279 488 806) 268 977 843)

a) De emissores públicos ........................................................... 47 940 993) 231) 47 940 762) 47 173 340)
b) De outros emissores ............................................................ 231 651 138) 103 094) 231 548 044) 221 804 503)

(Dos quais: Obrigações próprias) .........................................

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ......................... 3 202 774) 429 632) 2 773 143) 2 863 770)
7 � Participações ............................................................................ 6 348 881) 619 617) 5 729 264) 6 333 963)
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............................... 17 088 434) 17 088 434) 17 088 434)
9 � Imobilizações incorpóreas ........................................................ 5 734 554) 5 465 452) 269 102) 312 292)

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................... 20 039 421) 8 008 396) 12 031 026) 11 935 409)

(Das quais: Imóveis) ............................................................ ( 13 171 225) ( 2 537 499) ( 10 633 726) ( 10 806 071)

11 � Capital subscrito não realizado .................................................
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ......................... 5 999 453) 5 999 453) 5 999 453)
13 � Outros activos .......................................................................... 78 221 517) 4 051 191) 74 170 327) 79 326 501)
15 � Contas de regularização ............................................................ 391 338 001) 391 338 001) 11 717 464)
16 � Prejuízo do exercício ...............................................................

������������ ���������� ������������ ������������
Totais .............................................. 1 251 192 372) 29 072 292) 1 222 120 080) 1 054 208 127)

(Em euros)

Passivo e capitais próprios 2004 2003

1 � Débitos para com instituições de crédito ......................................................................................... 574 776 446 203 805 380

a) À vista ........................................................................................................................................ 130 106 157 778
b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................................................................... 574 646 340 203 647 602

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................ 60 111 298 629 379 606

a) Depósitos de poupança ......................................................................................................... ......
b) Outros débitos ............................................................................................................................. 60 111 298 629 379 606

ba) À vista .............................................................................................................................. 37 803 913 53 108 504
bb) A prazo ............................................................................................................................. 22 307 385 576 271 101

3 � Débitos representados por títulos .................................................................................................... 36 253 378

a) Obrigações em circulação ........................................................................................................... 36 253 378
b) Outros .........................................................................................................................................

4 � Outros passivos ................................................................................................................................ 5 165 778 3 743 299
5 � Contas de regularização .................................................................................................................... 407 268 547 21 836 176
6 � Provisões para riscos e encargos ..................................................................................................... 6 047 064 6 464 761

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................................................................
b) Outras provisões ......................................................................................................................... 6 047 064 6 464 761

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ...............................................................................................
8 � Passivos subordinados .......................................................................................................................
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................... 81 250 000 81 250 000

10 � Prémios de emissão ..........................................................................................................................
11 � Reservas ............................................................................................................................................ 32 139 101 30 364 089
12 � Reservas de reavaliação .................................................................................................................... 4 338 403 4 338 403
13 � Resultados transitados ...................................................................................................................... 38 554 153 22 579 051
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................... 12 469 291 14 193 984

����������� �����������
Totais ............................................................................ 1 222 120 080 1 054 208 127
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Rubricas extrapatrimoniais
(Em euros)

2004 2003

1 � Passivos eventuais .............................................................................................................................. 213 615 823 157 034 339

Dos quais:

Garantias e avales prestados ....................................................................................................... 163 621 275 106 549 408
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................................... 49 994 548 50 484 931

2 � Compromissos .................................................................................................................................... 270 947 149 153 481 342

Dos quais:

Resultantes de operações de venda com opção de compra ........................................................
................................................................................................................................................ ����������� �����������

Totais ............................................................................ 484 562 972 310 515 682

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000157419

CORREIA & VIEGAS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Sede: Avenida de 5 de Outubro, 7, cave, Faro

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o n.º 5080/20040305.
Contribuinte n.º 503052744.

Balanço geral de Setembro de 2004
(Em euros)

Ano Ano anterior

Código �
das contas Activo Activo Amortizações Activo Líquido

bruto e provisões líquido

10+11+130 1 � Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais ....................................... 249,40 249,40 249,40

12+13�130 2 � Disponibilidades à vista sobre ins-
tituições de crédito ............................ 81 217,63 81 217,63 1 230,21

20+21+280+281+2880+ 3 � Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891�2900� de crédito .......................................... 199 338,84 199 338,84 199 338,84
�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�29 013�29 013�

�290 017�2952
240+241+245+255+2480+ 5 � Obrigações e outros títulos de ren-

+250+251+26+2840+ dimento fixo .....................................
+2884+2894�290 140�

�2920�2921�2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) De emissores públicos ................
+2501+2510+2600+2601+
+2610+2840+2884+2894+

+290 140(1)�29 200�29 210�
�2925�2953

2402+2411+2412+245+255+ b) De outros emissores ...................
+2480+2502+2511+2512+
+2580+2602+2611+2612+

+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�2823�2924�
�2925�2953+5624(dev.)

400�490 7 � Participações .................................
401�491 8 � Partes do capital em empresas co-

ligadas ................................................
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(Em euros)

Ano Ano anterior

Código �
das contas Activo Activo Amortizações Activo Líquido

bruto e provisões líquido

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ............. 0 0 0 0
42+461+462+463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................ 398 826,62 94 846,64 303 979,98 335 197,68

+4691�482

420+4280+461�4820�48 280 (Das quais: Imóveis de serviço pró-
prio) ............................................ 286 889,21 8 448 278 443,21 294 403,68

27 003 11 � Capital subscrito não realizado ....
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias .......................................
14+15+19+27�27 002� 13 � Outros activos ............................... 0 0 0

29 007�2959�299+402+
409�499+27 091

51+55+56(dev.)(3)+58(dev.)+ 15 � Contas de regularização ................ 80 388,55 80 388,55 62 526,18
+59(4)

69(dev.) 16 � Prejuízo do exercício ....................
��������� ��������� ��������� ���������

                  Total do activo ............... 760 021,04 94 846,64 665 174,40 598 542,31

(Em euros)

Código Passivo Ano 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 .................................................................................... 4 052,30 4 569,27
52+54+56(créd.)+58(créd.)+ 5 � Contas de regularização ....................................................................... 41 443,89 24 839,82

+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 subscrito .................................................................................. 375 000 375 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................
630+631+635+639 11 � Reservas ............................................................................................... 192 915,48 176 850,99

633 12 � Reservas de reavaliação .......................................................................
66 13 � Resultados transitados ..........................................................................

69(créd.) 14 � Lucro do exercício .. ........................................................................... 51 762,73 17 282,23
���������� ����������

                              Total do passivo ............................................................. 665 174,40 598 542,31

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 1000269573

BARCLAYS FUNDOS, S. A.

Capital social: € 1 745 800

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1528.
Pessoa colectiva n.º 502393610.
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Balanço em 30 de Setembro de 2004
(Em euros)

Código

Período N
Período

das contas
Activo

Activo Amortizações Activo
N-1

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos
centrais .............................................. 0 0 0

12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre insti-
tuições de crédito ............................... 157 513 0 157 513 185 278

20+21+280+2880+2881+ 3 � Outros crédtos sobre instituições de
+2890+2891�2900�2901� crédito ................................................ 0 0

�2951

240+241+245+255+2480+ 5 � Obrigações  e outros títulos de ren-
+250+251+2580+2840+        dimento .............................................. 1 959 096 12 546 1 946 550 1 921 835

+2884+2894�29 040�2920�
�2921�2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) .. Obrigações e outros títulos de ren-
+2501+2840+ dimento fixo � De emissores pú-
+2884+2894� blicos ............................................. 1 959 096 12 546 1 946 550 1 921 835

�29 040(1)�29 200�29 210�
2925�2953

2402+2411+2412+245+255+ b) Obrigações e outros títulos de ren-
+2480+2502+2511+2512+ dimento fixo � De outros emis-

+2580+2840+2884+2894� sores .............................................. 0 0 0
�29 040(2)�29 209�29 219�

�2925+2953+2480+2580

41�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................. 42 981 42 981 0
42�48 211 10 � Imobilizações corpóreas:

(Das quais: Imóveis de serviço próprio) 42 894 42 894 0 0

14+15+19+27�27 003� 13 � Outros activos ................................... 0 0 0
�2959�299+402+409�499
51+55+56 (dev.)+58 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ..................... 155 897 155 897 51 714

+59 (3)
69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ 0 0

��������� ��������� ��������� ���������
Total do activo ............... 2 358 381 98 421 2 259 960 2 158 826

(Em euros)

Código Passivo Período N Período
das contas N-1

36+39 4 � Outros passivos ..................................................................................... 14 658 2 386
52+54+58 (cre.)+59 (4) 5 � Contas de regularização ......................................................................... 174 763 106 567

5625 (cre.) 5-A � Flutuação de valores ..........................................................................
61 6 � Provisões para riscos e encargos ..........................................................

619 b) Outras provisões ..............................................................................

62 (cre.-dev.) 9 � Capital subscrito .................................................................................... 1 745 800 1 745 800
63 (cre.-dev.) 11 � Reservas ................................................................................................. 217 503 204 726

66 13 � Resultados transitados ........................................................................... 20 803 361
14 � Lucro do exercício ................................................................................ 86 433 98 987

��������� ���������
Total do passivo ................................. 2 259 960 2 158 826

Pela Administração, (Assinatura ilegível) � A Técnica de Contas, Anabela Freitas. 3000157327

ESPÍRITO SANTO DEALER � Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.

Sede: Edifício Quartzo, Rua de Alexandre Herculano, 38, 1269-161 Lisboa

Capital social: € 3 500 000

Registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1115.
Pessoa colectiva n.º 502271604.
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Balanço em 30 de Setembro 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 ............................. 24 677,29) 0 ) 24 677,29) 36 426,19

12+13�130 2 � Disponibilidades à vista sobre insti- )
tuições de crédito ......................... 27 373 033,22) 0 ) 27 373 033,22) 11 927 026,26

20+21+280+281+ 3 � Outros créditos sobre institui- )
+2880+2881+2890+ ções de crédito ............................. 0 ) 0 ) 0 ) 0

+2891�29 000�29 001�
�29 010�29 011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ............... 266 992,18) 266 992,18) 0 ) 56,70)
+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+ dimento fixo ................................ 154 052,91) 7 361,11) 146 691,80) 98 683,31)
+26+2840+2884+2894�
�29 0140�2920�2921�

�2925�2953

2400+2401+2410+ a) De emissores públicos ............. 153 735,66) 7 355 ) 146 380,66) 98 590,29)
+2500+2501+2510+
+2600+2601+2610+

+2840 (1)+2884+2894+
+290 140 (1)�29 200�
�29 210�2925�2953

2402+2411+2412+245+ b) De outros emissores ............... 317,25) 6,11) 311,14) 93,02
+255+2480+2502+2511+

+2512+2580+ 2602+2611+ )
+2612+2840 (2)+2884+

2894�290 140 (2)�29 209�
�29 219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) 0 ) 0 ) 0 ) 0 )

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de rendi- )
+2481�24 810+2490� mento variável ............................... 43 237,83) 9 420,02) 33 817,81) 13 585,38

�2491+253+254+2581�
�25 810+2841�290 141�

�291�2923�2924�
�2925�2953+5624 (dev.)

400�490 17 � Participações .............................. 39 908,83) 39 903,83) 5 ) 15 666,92)
401�491 18 � Partes do capital em empresas )

coligadas ....................................... 0 ) 0 ) 0 ) 0 )
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .......... 1 000 716,38) 799 788,75) 200 927,63) 395 295,29)
42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............. 3 035 680,53) 2 043 840,79) 991 839,74) 1 235 712,06)
+468+4691�482

420+4280+461� (Das quais: imóveis de serviço
�4820�48 280 próprio) ............................. ( 538 042,84) ( 198 580,81) ( 339 462,03) ( 389 603,96)

27 003 11 � Capital subscrito não realizado ... 0 ) 0 ) 0 ) 0 )
24 810+25 810 12 � Acções próprias ou partes de

capital próprias ............................. 0 ) 0 ) 0 ) 0 )
14+15+19+27� 13 � Outros activos ............................ 467 397,61) 0 ) 467 397,61) 554 676,94)

�27 003�29 007�2959�
�299+402+409�499

51+55+56 (dev.)(3)+ 15 � Contas de regularização ............. 68 331 250,30) 0 ) 68 331 250,30) 60 562 056,31)
+58 (dev.)+59(4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício .................... 0 ) 0 ) 0 ) 0 )
������������ ����������� ������������ ������������

Total do activo ....................... 100 736 947,08) 3 167 306,68) 97 569 640,40) 74 839 185,36)
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31+35(6) 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................... 30 973,52 29 466,99

30 020+30 120+ a) À vista ......................................................................................... 0 0
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1�1 a) b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................... 30 973,52 29 466,99

32+33+35(6) 2 � Débitos para com clientes ............................................................. 134 996,75 43 060,68

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................ 0 0

32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 134 996,75 43 060,68

3200+3210+ ba) À vista .............................................................................. 0 0
+3220+3230

b)� ba) bb) A prazo ............................................................................. 134 996,75 43 060,68

34 3 � Débitos representados por títulos .................................................. 0 0

341 a) Obrigações em circulação ............................................................ 0 0
340+342+349 b) Outros .......................................................................................... 0 0

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 21 209 929,71 7 914 218,74

52+54+56 (cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 68 500 127,23 60 247 207,70
+58 (cre.)+59(5)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................... 43,84 216,99

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .............................. 0 0
610+611+613 b) Outras provisões .......................................................................... 43,84 216,99

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................. 0 0
60 8 � Passivos subordinados .................................................................... 0 0
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 3 500 000 3 500 000,00

632 10 � Prémios de emissão ....................................................................... 0 0
630+631+639 11 � Reservas ......................................................................................... 1 993 274,57 1 940 346,58

633 12 � Reservas de reavaliação ................................................................. 14 128,20 14 128,20
66 13 � Resultados transitados .................................................................... 1 203 995,11 891 143,17

69 (cre.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................ 982 171,47 259 396,31
������������ ������������

Total do passivo ......................................... 97 569 640,40 74 839 185,36

Rubricas extrapatrimoniais
(Em euros)

Código AnoAnodas contas anterior

(90+970) 1 � Passivos eventuais ........................................................................... 146 378,50 100 895

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ... 0 0
(970) Cauções e activos dados em garantia ......................................... 146 378,50 100 895

(92) 2 � Compromissos ................................................................................. 287 300,56 153 702,34

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com acordo de
recompra ............................................................................... 0 0

Pelo Conselho de Administração, Luís Miguel Pina Alves Luna Vaz. � O Técnico de Contas, Pedro Miguel Nunes Ventaneira.
3000157496
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ESTARREJA

PARDISEGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 247, de 20 de Outubro de 2004, a p. 23 512-(10), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade «PARDISEGUR �
Mediação de Seguros, L.da», quando ao nome do gerente que cessou
funções. Assim, rectifica-se onde se lê: Francisco Marques Tavares,
deve ler-se: Ernesto Luís da Silva Campos.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000269779

QUIMIGAL � QUÍMICA DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 247, de 20 de Outubro de 2004, a p. 23 512-(10), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade «QUIMIGAL � Quími-
ca de Portugal, S. A.», quando ao nome do secretário designado. As-
sim, rectifica-se onde se lê: João Pedro Salinas de Moura, deve ler-
se: João Pedro Pereira de Melo Ferreira.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000269778

FARO
LOULÉ

CORLUZ � CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 240, de 12 de Outubro de 2004, a p. 22 810-(75), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade «CORLUZ � Constru-
ções do Algarve, L.da», sob o n.º 2004699523.

Assim, onde se lê «matrícula n.º 1484, fls. 141, C-4» deve ler-se
«matrícula n.º 1454/860520;». 3000158154

SILVES

LARA LARANJA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2002, foi publicado com inexacti-
dão a publicação relativa à sociedade Lara Laranja do Algarve, L.da,
sob o n.º 3000012722.

Assim, onde se lê «Conservatória do Registo Comercial de Tavira»
deverá ler-se «Conservatória do Registo Comercial de Silves».

3000157482

UNCHO VILLAGE � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 70, de 23 de Março de 2004, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade FUNCHO VILLAGE � Empreendimentos
Turísticos, L.da, sob o n.º 2000045367.

Assim, onde se lê «960/20040122» deve ler-se «1960/20040122».
3000157479

SOLDALGARVE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 129, de 2 de Junho de 2004, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade SOLDALGARVE � Sociedade Comercial de
Equipamentos de Soldadura do Algarve, L.da, sob o n.º 2000045995.

Assim, onde se lê «em 30 de Março de 2001» deve ler-se «em 30 de
Março de 2004». 3000157475

RODRIFORM � ACTIVIDADES FORMATIVAS E EDU-
CACIONAIS COM RECURSO A NOVAS TECNOLO-
GIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 70, de 23 de Março de 2004, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade RODRIFORM � Actividades Formativas e
Educacionais com Recurso a Novas Tecnologias, L.da, sob o
n.º 2003105107.

Assim, onde se lê «456/99012» deve ler-se «1456/990112».
3000157476

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

HOTEL ALBA � ACTIVIDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 406/870616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501842128.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

7 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2004559926

GUARDA
ALMEIDA

GARCIA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 44-A;
identificação de pessoa colectiva n.º 500564590; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20040707.

Certifico que foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe
conforme inscrição a seguir indicada:

3 � Apresentação n.º 4/20040727.
Facto registado: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 20 de Julho de 2004.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001330286

LEIRIA
ALVAIÁZERE

MOBARQ � MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 63;
identificação de pessoa colectiva n.º 501958169; inscrição n.º 12 e
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 4 e 5/
20040824.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e a alteração parcial do contrato, tendo em
consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
225 000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 112 500 euros, uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualiza-
da, foi depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo José Pedro
Mendonça. 2001443978

ODRAUDE, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 206, de 1 de Setembro de 2004, a p. 19 704-(53), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade ODRAUDE, Constru-
ção Civil e Obras Públicas, L.da, sob o n.º 2001443838.

Assim, no artigo 3.º, deve ler-se «O capital social, integralmente
realizado em dinheiro, é de 150 000 euros, corresponde à soma de
três quotas, uma de 76 500 euros do sócio Eduardo Marques, e as outras
duas, cada de 36 750 euros, uma de cada uma das sócias Paula Cristina
Gomes Marques Furtado de Sousa e Célia Margarida Gomes Marques».

3000158151

BOMBARRAL

LEONEL PEREIRA DE LIMA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 142/
820820; identificação de pessoa colectiva n.º 501303502; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251913

AGRO-DELGADA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 670/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506079724; rece-
bido em: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004260254

DABA � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 290/
901003; identificação de pessoa colectiva n.º 502424630; recebi-
do em: 26052004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251891

SOCIEDADE MARTINS & HENRIQUES, PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 230/
880926; identificação de pessoa colectiva n.º 502041382; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251883

GODINHO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 229/
880922; identificação de pessoa colectiva n.º 502038276; recebi-
do em: 22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250844

ACÁCIO TORNEIRO MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 378/
930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502970693; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251859

GTO 2000 � SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 326/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699914; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251034

MAURIFER � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 466/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503657255; recebi-
do em: 25062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251069

PRIMOR DOS ENXOVAIS � LAVORES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 209/
870825; identificação de pessoa colectiva n.º 501868836; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251042

APOLOMÁTICA � INFORMÁTICA,
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 507/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503949094; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2000989349

BIOVINICA � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 583/
20000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504901834; rece-
bido em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251077

F. M. � FRUTAS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 539/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504353853; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251085

PRIMOFRUTA � SOCIEDADE HORTOFRUTICOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 408/
940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503203203; recebi-
do em: 25062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe ficou depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004251093

PADARIA-PASTELARIA POENSE,
SOCIEDADE DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 418/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109; recebi-
do em: 20040708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2006550748

VIOLA & FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 151/
19830720; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20040907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram feitos os
seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Agosto de 2004.

Foi conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250879

LISBOA
CASCAIS

CONCIPUL � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 717/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 501582037; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 65/020314.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CONCIPUL � Construção
Civil e Obras Públicas, L.da, tem a sua sede na Quinta de São Francis-
co, Quinta da Barrosa, 94, Algueirão Mem Martins, freguesia de
Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000258771

INFORDUALIDADE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 871/
980306 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504102702;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 56 e 72/040928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato: foram alterados os artigos 3.º (n.º 1)
e 5.º (n.º 1) do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita so-
cial e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

2 � Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, podendo ainda a sociedade exigir dos sócios prestações suple-
mentares até ao montante correspondente 50% do respectivo capi-
tal, mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

Gerentes designados: os sócios.
Cessação de funções do gerente Luís Miguel Barbosa Gonçalves,

por renúncia em 27 de Setembro de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2006717316

RICAFORMA � MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 752/
990922 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504547682;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/041008.

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 seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 50 000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, uma do valor nominal de 10 500 euros titulada
em nome do sócio Armando Manuel Pereira e outra do valor nominal
de 39 500 euros titulada em nome da sócia Maria Teresa Pereira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006712080

MEDIATOCALL � CONSULTADORIA
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 730/
000619 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505023512;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/041001.

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 (n.º 2)
e 3.º do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Monte Abraão, na Avenida do
Capitão António Gomes da Rocha, 20, loja 2, freguesia de Monte
Abraão, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
135 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de
108 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Lopes de Almeida, e duas
iguais de 13 500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Carla
Isabel Duarte de Almeida Delmotte e Sofia Raquel Duarte de Almeida.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005889873

ANTÓNIO DA SILVA CARAPUÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2225/
770228 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500632570; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/041001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para a Rua das Passarinhas, sem número de
polícia, Terrugem, Sintra.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006717480

CÉLIA DUARTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9883/
950621 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465542;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 39/040928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2004840625

NOVEDUC � MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 970/
990127 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504365185;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente Maria Teresa de Freitas Molarinho
Amado, por renúncia em 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2004746572

BRÁULIO & SOARES � CAFÉ, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7435/
920803 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502824077;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 8 e 9/040928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato social que passam a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada pertencentes uma
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a cada um dos sócios Fernando Manuel Teles Teixeira e Teresa de
Jesus Mariz Teixeira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertencem a um ou mais gerentes a designar
em assembleia geral com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, ficando contudo desde já designados
gerentes os sócios Fernando Manuel Teles Teixeira e Teresa de Jesus
Mariz Teixeira sendo suficiente a assinatura de um gerente para obri-
gar validamente a sociedade em todos os seus  actos e contratos.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções das gerentes Maria Luísa Lança da Silva e Maria

Judite Lança da Silva, por renúncia em 7 de Agosto de 2003.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005754544

IMOTAPADA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 742/
040928 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505718880;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 35/20040928.

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 (n. os 1 e 2) e 3.º (n.º 1) do contrato

social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOTAPADA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Embaixador Aristides
Sousa Mendes, 1-A, Tapada das Mercês, Mem Martins, freguesia de
Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma do valor nominal de 18 750 euros, pertencente à sócia
«L. M. G. L. � Sociedade de Administração Mobiliária e Imobi-
liária, S. A.», outra do valor nominal de 6250 euros, pertencente à
sócia Kellen Cristine Pontes de Abreu.

Gerentes designados: o não sócio Luís Gabriel Barbosa Vicente
Rodrigues, solteiro, maior, Rua da Mata de São Mateus, 55, Cruz
Quebrada, Dafundo, Oeiras e a sócia Kellen Cristine Pontes de Abreu.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2004746785

MPP � PRODUTOS PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 138/
041007 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506132480;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 74 e 75/041007.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato: foi alterado o artigo 1.º ( n.º 2) do
contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MPP � Produtos Publicitários,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 5-
B, sala 3, Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de
Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006647652

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENVIRO � ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9560/001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505024403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/20021018.

Certifico que foi registado:
Recondução dos gerentes para o biénio 2002/2003, por delibera-

ção de 19 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006340085

A. DIAS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 080/500318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303126; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/
20011207.

Certifico que foi registado:
Redenominação do capital, reforço e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Sócios e quotas:
1 � Leonilda Rosa Pereira Lourenço Gonçalves, 2500 euros.
2 � Manuel Joaquim Afonso Gonçalves, 2500 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006340077

ÁGUIA DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 165/19410820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500488940; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 41/
20011218.

Certifico que foi registado:
Designação de gerente, em 8 de Novembro de 2001: Georgina Maria

Simão Gomes de Almeida.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006340182

AMARAL & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 322/600502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497567; inscrição: 260302.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2007505479

AMARAL & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 322/600502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497567; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 113/20020326.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º

ARTIGO 2.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 4375 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Pereira
Raposo de Pina e uma de valor nominal de 625 euros pertencente à
sócia Ana Cristina Raposo de Pina.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 2006340034

ABA � CROISSANTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4474/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503175455;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 58/20020220.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros uma de cada sócio.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000266653

BIJUMUNDIAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4476/19940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503175439;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 47/20020308.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
de duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio: Huang
Ruilin e Wu Xiaoxia.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000266654

ALVERCA HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3947/930621; identificação de pessoa colectiva n.º 502219518;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 36 e 37/20020110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do fiscal único e suplente, por renúncia em

28 de Fevereiro de 2001.
Designação do fiscal único, em 30 de Março de 2001: «João Augusto

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», Avenida
da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa; suplente: João Paulo da Silva
Pratas, revisor oficial de contas, Herdade da Aroeira, lote 10-45-83,
Charneca da Caparica.

Prazo: triénio em curso 1999/2001.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006340140

DIANA JOGA � AGÊNCIA PRIVADA DE COLOCAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20040611; identificação de pessoa colectiva n.º 506992390;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20040611.

Certifico que Nicoleta Diana Joga, constituiu, a sociedade acima
referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma DIANA JOGA � Agência Priva-
da de Colocação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Mouzinho da Silveira, 27, 3.º A, freguesia de Coração de Jesus, con-
celho de Lisboa.

2 � A gerência poderá alterar o local da sede para outro local no
mesmo concelho ou em concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

Representações

A sociedade, através da gerência, poderá abrir sucursais, agências
ou outras formas de representação em qualquer outro local.

ARTIGO 3.º

Objecto e participações noutras sociedades

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
agência privada de colocação de candidatos a emprego com fins lu-
crativos, incluindo a recepção de ofertas de emprego, a inscrição e a
colocação de candidatos a emprego, tudo nos termos do Decreto-Lei
n.º 124/89, de 14 de Abril, tal como este vier a ser alterado, modifi-
cado ou substituído em cada momento e, bem assim, a prestação de
serviços de selecção, formação e orientação profissional.

2 � A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
o objecto ou natureza jurídica diferente da sua e bem assim participar
em consórcios e em agrupamentos complementares de empresas.

3 � A sociedade pode por mera decisão de gerência alienar ou
onerar por qualquer forma em direito permitido as participações so-
ciais de que venha a ser proprietária noutras pessoas colectivas.

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro representado por uma única quota com
o valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia única Nicoleta
Diana Joga.

ARTIGO 5.º

Gerência

A administração da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da gerência elei-
ta em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Remuneração dos gerentes

Os gerentes serão ou não remunerados conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente ou de um procurador, nos
termos do seu mandado.
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ARTIGO 8.º

Negócios com a sócia única

1 � Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais, o sócio único fica, desde já, auto-
rizado a celebrar com a própria sociedade os seguintes negócios jurí-
dicos, os quais devem sempre obedecer à forma legalmente prescrita
e, em todos e quaisquer casos, devem observar a forma escrita:

a) Compra, venda e permuta de imóveis;
b) Compra e venda de participações sociais e valores imobiliários;
c) Arrendamento;
d) Prestações de serviços.
2 � A sócia única deverá manter, na sede da sociedade, os docu-

mentos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria
sociedade de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por
qualquer interessado.

3 � Os documentos referidos no número anterior deverão ser juntos
aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte integrante.

4 � O não cumprimento no disposto nos números anteriores im-
plica a nulidade dos negócios celebrados entre o sócio único e a so-
ciedade e ainda a responsabilização ilimitada daquele.

ARTIGO 9.º

Representação de sócios

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 249.º, n.º 5 do
Código das Sociedades Comerciais, fica o sócio autorizado a nomear
seu representante em assembleias gerais, qualquer terceiro, por meio
de simples carta.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

1 � A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da so-
ciedade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal, podendo deliberar a distribuição de metade dos lucros.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 11.º

Prestações suplementares

A sociedade fica autorizada, mediante decisão da assembleia geral a
exigir prestações suplementares até ao montante limite de
100 000 euros; a deliberação da assembleia geral determinará a quan-
tia de prestações suplementares a serem solicitadas à sócia.

ARTIGO 12.º

Balanço e contas

1 � Os balanços e contas da sociedade serão fechados com refe-
rência a 31 de Dezembro de cada ano, devendo verificar-se a sua
aprovação nos três meses seguintes.

2 � A sociedade poderá alterar a data de fecho do exercício, ob-
tidas que estejam as autorizações legais aplicáveis.

ARTIGO 13.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeada a gerência da sociedade, composta pela sócia única,
a qual não auferirá qualquer remuneração pelo exercício do seu cargo.

ARTIGO 14.º

Início da actividade

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do artigo 19.º,
do Código das Sociedades Comerciais fica expressamente autorizado a
gerente nomeada, a praticar em nome da sociedade, qualquer acto
constante da actividade que constitui o objecto social desta, ainda antes
do respectivo registo definitivo da mesma.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005450022

LISBOA � 2.A SECÇÃO

HACIFAR PORTUGUESA � PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5329/19950210; identificação de pessoa colectiva

n.º 503640719; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 16/
20040906.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AACIFAR � Produtos Químicos e
Farmacêuticos, L.da e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Con-
de de Valbom, 30, 1.º, 2,º e 3.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
podendo a gerência instalar e manter sucursais e qualquer outra forma
de representação, onde e quando lhe pareça conveniente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2007607700

IMOPRAGAL � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4966/19940826; identificação de pessoa colectiva
n.º 503272566; inscrição: 21/20040830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004309059

J. M. P. T. � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7477/971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503994545;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20040813.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Tiago Sousa de Gouveia, por

ter renunciado em 4 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007509431

FITITE � FORMAÇÃO ITINERANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8079/980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504071700;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20040813.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007509440

GOLDWYN � MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9364/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504486500;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20040810.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Terreiro do Trigo, 76, 1.º es-

querdo, freguesia de São Vicente de Fora, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006355317

GOMOLANDIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 798/001018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505119579; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20040811.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Travessa das Freiras a Arroios, 8, 1.º D,

freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006355384

NAUINVEST � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 705/20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505331535;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/20040809.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

triénio de 2004/2006, por deliberação de 15 de Julho de 2004.
Conselho de administração: presidente � Rui Alberto Macedo

Matos, Rua de Carlos Lopes, 1, 2.º esquerdo, Massamá, Queluz;
vogais: Silvino Manuel Ruivo Alves, José Rainho Coelho, Rua de
Florbela Espanca, 7, 4.º direito, Tapada das Mercês, Mem Martins,
Sintra, António Jorge de Matos Fernandes, Ana Isabel Queirós do Vale,
Rua do Pocinho, Quinta das Buchas, 16, Morelinho, Sintra.

Fiscal único: J. Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, L.da, com sede na Rua de Augusto Macedo, 10 C, escri-
tório 2, Lisboa; suplente: Salvador Figueiredo Vás e Lima, revisor ofi-
cial de contas, Rua da cidade de Cabinda, 32, 4.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006561820

NAUINVEST � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 705/20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505331535;
inscrição: 5/20040809.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006561847

FOILGRAF � PELÍCULAS PARA IMPRESSÃO
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 398/20030530; identificação de pessoa colectiva n.º 506395669;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20040810.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 30 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003179313

HIDROELÉCTRICA DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5390/950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503371424;
inscrição: 9/20040628.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005455032

GLOBAL CONTAINER AGENCY
AGENTES MARÍTIMOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6320/951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503528447;
inscrição: 13/20040628.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007468077

IMOPRAGAL � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4966/19940826; identificação de pessoa colectiva
n.º 503272566; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; número e data
da apresentação: 6/20040906.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Alfonso Maria de Eguia

Acordagoicoechea e Francisco Xavier Montoya Oliver, por terem
renunciado em 21 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004308230

FINANSER � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4781/19940920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530588; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: (of.) 30 e 30/20040907.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Nomeação de dois membros do conselho de administração até fi-

nal do triénio em curso 2003/2005, por deliberação de 10 de Agosto
de 2004.

Luís Manuel Cachudo Nunes, Avenida de Luís Bívar, 85, 1.º direi-
to, Lisboa, Jerónimo Campos do Espírito Santo, Rua do Funchal, 71,
Loures.

Ratificada a cooptação em 10 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004308656
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FIBER � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4473/19940114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503122360; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10 e 11/20040916.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Luisa Pereira de Matos Pinto de

Lacerda Lampreia, por ter renunciado em 1 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006486667

FINANSER � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4781/19940920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530588; inscrição: 23/20040519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006486675

HASBRO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE JOGOS
E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8571/19980825; identificação de pessoa colectiva n.º 502949546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 , averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 8 e inscrição n.º 17; números e datas das apresentações: 6 e (of.)
6/20040921 e 19/20040928.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Roger de Matallana, por ter

renunciado em 30 de Junho de 2004.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º (of.) 6/20040921 � Cessa-

ção de funções da gerente Maria Isabel Daniel Pinheiro Serejo, por
ter renunciado em 6 de Setembro de 2004.

Nomeação de gerente por deliberação de 28 de Setembro de 2004.
Pierre Louis Laura, residente em Vall de Crist, 2, Valencia, Espanha.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004322667

IGLO � INDÚSTRIAS DE GELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4263/19130103; identificação de pessoa colectiva n.º 500136424;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 35, inscrição n.º 36 e inscrição
n.º 37; números e data das apresentações: 11 e 12/20040907.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único e do suplente Bernardes,

Sismeiro e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e
Carlos Marques Bernardes, por terem renunciado em 31 de Março de
2004.

Nomeação do fiscal único e do suplente até final do triénio em
curso 2003-2005, por deliberação de 31 de Março de 2004.

Fiscal único efectivo: Pricewaterhousecoopers & Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas L.da, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º A, Lisboa; suplente: Carlos Alberto Alves Lou-
renço, Rua de Alfredo de Sousa, 2, 1.º B, Oeiras, revisor oficial de
contas.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004308516

IMOLEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2805/19821223; identificação de pessoa colectiva n.º 501339787;
inscrição n.º 48; número e data da apresentação: 19/20040917.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedade incorporante: Caixa Empresas de Crédito, SGPS, S. A.,

com sede na Avenida de João XXI, 63, 2.º, Lisboa.
Sociedades incorporadas: IMOLEASING � Sociedade de Locação

Financeira Imobiliária, S. A.; LOCAPOR � Companhia Portuguesa de
Locação Financeira Mobiliária, S. A. e, LUSOFACTOR � Sociedade
de Factoring, S. A., todas com sede na Avenida de João  XXI, 63, 2.º,
Lisboa.

Aumento do capital na sociedade incorporante, no montante de
9 950 000 euros, alteração do objecto e da denominação para Caixa
Leasing e Factoring � Instituição Financeira de Crédito, S. A.

O texto completo do projecto do contrato da sociedade
incorporante ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006486659

HARTMANN ASSOCIADOS ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 650/19880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501929517;
inscrição: 8/20040805.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006354523

GARLAND LAIDLEY � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 522/19640107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500264732; inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 26/
20040907.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º.
Reforço: 6010,51 euros, por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 2 500 000 euros, representado por 500 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

§ 2.º O conselho de administração fica desde já, autorizado a elevar
o capital social até 4 987 978,97 euros, quando entender conveniente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007582678

JOÃO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 886/620615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500492131; inscrição: 11/20040618.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa
da Silva Rosa. 2005302473

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE PRODUTORA DE SAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 915/491109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500261695; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 1/040913.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
aprovação do projecto de cisão simples em 13 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005328910

SILPREDIL � SOCIEDADE PREDIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 432/690811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500745862.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

11 � Apresentação n.º 18/040906 � Designação dos órgãos soci-
ais, em 29 de Março de 2004.

Período: Quadriénio de 2004/2007.
Administrador único: Joaquim Carlos Silveira, Avenida de Fontes

Pereira de Melo, 6, 5.º, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � «Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e As-

sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», Rua da Artilha-
ria Um, 104, 4.º esquerdo, Lisboa; suplente: Amável Alberto Freixo
Calhau, revisor oficial de contas, residente na morada anterior.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007608006

SOLVAY PORTUGAL � PARTICIPAÇÕES (SGPS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4943/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503192511.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

24 � Apresentação n.º 21/040906 � Projecto de fusão.
Modalidade: Transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: «SOLVAY Portugal � Produtos

Químicos, S. A.», Rua do Engenheiro Clément Dumoulin, Póvoa de
Santa Iria.

Sociedades incorporadas: «SOLVAY Portugal � Participações
(SGPS), L.da», Avenida do Marechal Gomes da Costa, 33, Lisboa; «SOLVAY
Portugal � Serviços de Gestão e Consultoria (Unipessoal) L.da», Avenida
do Marechal Gomes da Costa, 33, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559885

VIDEOCINE � GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO
E CINEMATOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 356/860721; identificação de pessoa colectiva
n.º 501693157.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/040906 � Deslocação
de sede: Rua de Bernardo Lima, 13-A, freguesia do Coração de Jesus,
Lisboa.

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 9/040906 � Deslocação
de sede: Praça do Príncipe Real, 25, rés-do-chão, freguesia de São
Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006372793

TVS � DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 080/730106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500423504; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; número e data
da apresentação: 23/040908.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
aprovação do projecto de fusão de 9 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559907

TÁXIS MACHADO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 548/671012; identificação de pessoa colectiva
n.º 500474290; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/040728.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Rua de Moura Girão, 3, 3.º esquerdo, fre-
guesia de Alvalade, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005328219

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA PRINCESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 326/631004; identificação de pessoa colectiva
n.º 500263868; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data
da apresentação: 25/040908.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais em 17 de Agosto de 2004 dos seguin-
tes membros:

Período: Triénio de 2001/2003.
Conselho de administração: Carlos Francisco José de Borja Cabral

da Câmara Ribeiro Ferreira, casado, Rua das Amoreiras, 72-E, 3.º di-
reito, Lisboa; Vasco Francisco da Câmara Ribeiro Ferreira, casado,
residente com o anterior e Ana Maria da Câmara Ribeiro Ferreira
Syder Santiago, casada, Rua de Alcolena, 34, Lisboa.

Fiscal único: «Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», Rua da Artilharia Um,
104, 4.º esquerdo, Lisboa; suplente: Amável Alberto Freixo Calhau,
casado, Rua da Artilharia Um, 104, 4.º esquerdo, Lisboa, revisor ofi-
cial de contas.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335860

RESTAURANTE CENTRAL DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 333/631009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509492.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

28 � Apresentação 22/040908 � Designação de gerente em 23 de
Agosto de 2004: António Manuel Gonçalves Moreira, Rua da Escola
de Medicina Veterinária, 9, 1.º direito, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335657

SALFINO � COMIDA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 714/790530; identificação de pessoa colectiva
n.º 500870179; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/
040909.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 11 de Agosto de 2004.

Mais certifico que pela entrada n.º 14 237 de 9 de Setembro de
2004 foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005328430

TOP ATLÂNTICO � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 156/800708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501061126; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28; número e data
da apresentação: 30/040909.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Avenida de D. João II, lote 1.16.1, 8.º,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005328472

SOCIPRES � SOCIEDADE FORNECEDORA
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 905/851126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501570497; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33; número e data
da apresentação: 20/040907.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Gabriel Henrique de Sousa Henriques, por
renúncia em 1 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335320

SAESA � SOCIEDADE DE AUDITORES
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 415/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505171171.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 � Apresentação n.º 4/040908 � Designação dos órgãos sociais,
em 4 de Abril de 2004.

Período: Triénio 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Fernando António

Baptista da Costa, Rua de D. Carlos I, 124, 5.º B, Lisboa; vogais: Ana

Margarida Leitão, Rua dos Arneiros, 86, 3.º esquerdo, Lisboa e Sandra
Maria Fialho Gonçalves Martins, Rua do Recanto, 4, 3.º esquerdo,
Mem-Martins.

Fiscal único: Joaquim Jorge Amorim Machado, revisor oficial de
contas, Rua de Chãos, 64, Fornos, Marco de Canaveses; suplente: Paulo
Jorge Macedo Gambôa, revisor oficial de contas, Praceta de Manuel
Faria, 4, 1.º C, Cidade Desportiva de Massamá, Queluz.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/040908 � Deslocação
de sede: Avenida de Miguel Bombarda, 29, 2.º, porta 4, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335622

1.10 � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 816/010831; identificação de pessoa colectiva n.º 506617064.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 19/040907 � Designação dos órgãos soci-
ais, em 29 de Março de 2004.

Período: Ano de 2004.
Conselho de administração: presidente � Luís Piques Serpa, Ave-

nida de D. João II, lote 1.07.2.1, Lisboa; vogais: Joaquim Ferreira
Rocha, Campo Grande, 220, 9.º C, Lisboa; João António Baptista
Ribeiro Pereira, Praça de São Francisco de Assis, 2, 2.º direito, Lis-
boa; Carlos Manuel Bourbon Lopes Barbosa, Rua de Pêro Alenquer,
9, Lisboa; Sérgio Miguel dos Santos Ferreira Alves, Avenida de Miguel
Bombarda, 71, 7.º, Lisboa; Luísa Augusta Moura Bordado, Rua de
Manuel Marques, 8, 7.º B, Lisboa e Paulo Maria de Castro Nabais dos
Santos, Rua de Abel Salazar, 6, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � «Oliveira, Reis & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas», Avenida de Columbano Bordalo
Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente: José  Barata Fernandes, Avenida
de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335479

UNILEVER BESTFOODS PORTUGAL
PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 930/011220; identificação de pessoa colectiva n.º 500161453.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

40 � Apresentação n.º 2/040907 � Designação dos órgãos sociais,
em 31 de Março de 2004.

Período: Triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Jean François Gabriel

Alfonsi, Rua de Garcia da Orta, 71, 3.º, Lisboa; vogais: Alberto Ma-
nuel Rosete da Ponte, Avenida de Marconi, 12 a 12-D, 6.º direito,
Lisboa; e Remko Marc Vessels, Rua do Clube, 92, Quinta da Marinha,
Cascais.

Fiscal único: efectivo � «Pricewaterhousecoopers & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da», Avenida da Liberda-
de, 245, 8.º A, Lisboa; suplente: Carlos Alberto Alves Lourenço, Rua
de Alfredo de Sousa, 2, 10.º B, Oeiras.

Secretários: efectivo � Carlos Manuel Lima Taborda de Figueiredo,
Avenida do Coronel Eduardo Galhardo, 28, 4.º direito, Lisboa;
suplente: Eduardo Rodrigues Pereira, Avenida de 25 de Abril, 51, 1.º
direito, Lisboa.

Mais certifico que pela entrada n.º 14 075 de 7 de Setembro de
2004 foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005334936
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URBOLIDER, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 472/020419; identificação de pessoa colectiva
n.º 505869047.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 3/040907 � Cessação
de funções de Joana Azevedo Barardo de Marreiros Neto, por renún-
cia em 15 de Março de 2004.

3 � Apresentação n.º 4/040907 � Designação de gerente em
19 de Março de 2004: Sofia Azevedo Barardo Marreiros Neto, casa-
da, Rua do Sol ao Rato, 35, 2.º A, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559915

SPORTING MULTIMÉDIA � GESTÃO, PRODUÇÃO
E EXPLORAÇÃO MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 475/020206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505933438.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/040909 � Cessação
de funções de José Diogo da Rocha Vieira Gaspar Ferreira, por renún-
cia em 29 de Agosto de 2003.

2 � Apresentação n. º14 /040909 � Designação de administrador
em 3 de Setembro de 2003, por cooptação, Pedro António de Sousa
Monteiro Afra, Rua de Agostinho Neto, 50, 1.º B, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005328278

SPORT LISBOA E BENFICA SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 389/010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505270048.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/040908 � Cessação
de funções de Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos,
por renúncia em 5 de Abril de 2004.

3 � Apresentação n.º 9/040908 � Designação de administrador
em 18 de Maio de 2004.

Período: Até final do mandato em curso, 31 de Julho de 2006,
Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira, Rua do Alto do Duque,
51, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005335649

OPERATIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 026/991231; identificação de pessoa colectiva
n.º 503715107; entrada: 13 218; data: 040806.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005341770

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CIMENTAC � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2193; identificação de pessoa colectiva n.º 502887265; entra-
das n. os 3023 e 3024/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001 e consolidadas.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001027958

CABO RASO � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1250; identificação de pessoa colectiva n.º 500658250; entra-
da n.º 3026/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001027966

MISERICÓRDIA TRINTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 443; identificação de pessoa colectiva n.º 502474815; entrada
n.º 3035/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001094353

MS � MUNDI, SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO
E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 916; identificação de pessoa colectiva n.º 501957685; en-
trada n.º 3044/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001094337

MUNDIGLOBO � HABITAÇÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1171; identificação de pessoa colectiva n.º 501154663; entra-
da n.º 3045/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001094345
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C. O. M. � CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
E MICROFILMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 607; identificação de pessoa colectiva n.º 500592110; en-
trada n.º 3050/030603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001094396

MEDICORADIO � MEDICINA ECOGRÁFICA
E RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1494; identificação de pessoa colectiva n.º 502730110; entra-
da n.º 2895/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001099967

MELO QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500189803; en-
trada n.º 2905/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001099991

CLOMAN � CONSULTORES FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 159; identificação de pessoa colectiva n.º 502072644; entrada
n.º 2908/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2003238620

COMPANHIA DE PÓLVORAS E MUNIÇÕES
DE BARCARENA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 958; identificação de pessoa colectiva n.º 500069123; en-
trada n.º 2922/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002476934

MANDREC � COMÉRCIO DE ARTESANATO DE MARIA,
ANDRÉ & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1278/810525; identificação de pessoa colectiva n.º 501242139;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 37/040528.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 19 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007287692

P. M. J. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1247/911211; identificação de pessoa colectiva n.º 502668482;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 44/040318.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 60 000 euros para
150 000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
150 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Alfredo
Matos Brito, Pedro Jorge Carvalho da Costa e Juan Ezequiel da Silva
Villanueva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005431036

MT � MÁQUINAS E TRACTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1283/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502311568;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 2/040601.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 410 000 000$ para 2 050 000 euros, tendo o artigo 4.º n.º 1 e 14.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 2 050 000 euros e é representado por
410 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, encon-
trando-se inteiramente subscrito e realizado.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único, de-
vendo a assembleia geral eleger um suplente, ambos revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos por um
período de um, dois, três ou quatro anos consoante o que for delibe-
rado pela mesma assembleia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006576208

CATARINA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9387/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505096722;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/040831.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 25 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007272156
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CONSULTOP � CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 009/700319; identificação de pessoa colectiva
n.º 500479194; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 5/040831.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 5/040831 � Cessação de fun-
ções de gerente de Luís Manuel da Silva Oliveira por renúncia em
30 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007272148

CUFTRANS � TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 922/910827; identificação de pessoa colectiva n.º 502611570;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 26/040517.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 26/040517 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 10 de Março de 2004, para o triénio de 2004/2006.

Conselho de administração: «CUF � Companhia União Fabril,
SGPS, S. A.», que nomeou para exercer o cargo em nome próprio
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro; «ALCO � Algodoeira Co-
mercial e Industrial, SGPS, S. A.», que nomeou para exercer o cargo
em nome próprio António Escaja Gonçalves, Fernando dos Santos
Frazão Pereira.

Fiscal único: «Pedro Leandro e António Belém, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas», Praça de Francisco Sá Carneiro, 12, 1.º
direito, Lisboa, António Maria Velez Belém, Rua de Alberto de Oli-
veira, 20, 1.º direito, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2006449753

PTC DOIS � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 426/880513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501988173; inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 2 e 3/031203.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 2/031203 � Nomeação do conselho fiscal, por
deliberação de 29 de Março de 2002, para o triénio de 2002/2004:

António Borges, João Macedo & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua do Professor Fernando da Fonseca, 10-A, escri-
tório 6, Lisboa, João Carlos Monteiro de Macedo, casado, Alameda de
Roentgen, 6, 5.º esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.

Apresentação n.º 3/031203 � Nomeação do conselho de administra-
ção, por deliberação de 14 de Julho de 2003, para o triénio de 2003/2005: 

João Manuel Pisco de Castro � presidente; Pedro Manuel Noguei-
ra Reis, José Luís Borba de Campos Nogueira.

Os membros do conselho de administração são todos casados e
residem respectivamente, na Avenida do General Carmona, 15, Estoril;
na Avenida do Coronel Silva Simões, Abraveses, Viseu e na Rua de
Mário Pais da Costa, 69, Viseu.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004347589

CASA BISGÁS � ELECTRODOMÉSTICOS,
RÁDIO E TELEVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 559; identificação de pessoa colectiva n.º 500057400; en-
trada/data: 5770/030625.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006570021

QUINTA DOS CAVALEIROS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 876/890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502191481;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 8/040316.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004318376

PEÇALIS � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 227; identificação de pessoa colectiva n.º 500654050; en-
trada/data: 6428/030627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2003451013

COTAVIAGENS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7223; identificação de pessoa colectiva n.º 504172190; entra-
da n.º 2928/030602.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001099827

PORTO
FELGUEIRAS

AUTO FONTE COVA � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1653/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504054171; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773183

MAIA

PROTESEGURANÇA, PROTECÇÃO E SEGURANÇA
DE IMÓVEIS E BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 967/
20020904; identificação de pessoa colectiva n.º 501504311.
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Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram efec-
tua-dos os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25 e com a apresentação
n.º 17/20040930 � Cessação de funções do secretário efectivo, Pedro
António Sequeira de Oliveira, em 13 de Setembro de 2004, por renúncia.

b) Pela inscrição n.º 26 e com a apresentação n.º 18/20040930 �
Designação do secretário efectivo Isabel Maria Barreira de Freitas,
casada, residente na Rua de Francisco Dantas, 39, bloco II, 4.º esquer-
do, Pedrouços, Maia.

Data da deliberação: 13 de Setembro de 2004.
Período de funções: coincide com o conselho de administração

(2003/2004).
c) Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 25 e com a apresentação

n.º 19/20040930 � Cessação de funções da administradora Maria He-
lena Rosa de Queirós Paços, em 30 de Abril de 2004, por renúncia.

d) Pela inscrição n.º 27 e com a apresentação n.º 20/20040930 �
Designação até final do mandato em curso (2002/2003) do adminis-
trador Pedro António Sequeira de Oliveira, casado, residente na Rua
das Tulipas, 268, Fânzeres, Gondomar.

Data da deliberação: 2 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

1 de Outubro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489370

PARGESTE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 047/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506006840.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 4/20040930 �
Designação para o quadriénio de 2002/2005 do fiscal único: efectivo �
«Magalhães, Neves e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A.», representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves,
casado, residente na Rua da Venezuela, 220, 10.º esquerdo, Porto;
suplente: «António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas», representada por António Marques Dias, casado, re-
sidente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2002.
b) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e com a apresentação

n.º 5/20040930 � Cessação de funções do fiscal único
efectivo: «Magalhães, Neves e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas», em 14 de Abril de 2004, por extinção.

c) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e com a apresentação
n.º 6/20040930 � O fiscal único suplente mudou a denominação para
«Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S. A. », representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves,
casado, residente na Rua da Venezuela, 220, 10.º esquerdo, Porto.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489345

ALL RISKS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 628/
20020304; identificação de pessoa colectiva n.º 505395932.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 2/20040930 � De-
signação do gerente José Francisco Fernandes de Azevedo, casado.

Data da deliberação: 28 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489337

SEMENTINHA � AVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 727/
20010214; identificação de pessoa colectiva n.º 504713116.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 13/20041001 � Cessação de funções do gerente António Alfredo
Pereira da Costa, em 15 de Julho de 2004, por renúncia.

b) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 15/20041001 � Cessação de funções do gerente Pedro Nuno da
Silva Costa, em 15 de Julho de 2004, por renúncia.

c) Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 16/20041001 �
Alteração do contrato, artigos alterados: 3.º e 5.º ficando, os referi-
dos artigos, com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
cada no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma
das sócias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme
deliberação da mesma.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

1 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489396

J. A. ANDRADE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 169/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505439743.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 3/20041006 � De-
signação da gerente Maria de Lurdes Gomes da Cunha, solteira, resi-
dente na Rua de D. Afonso Henriques, 3688, 3.º frente, Águas Santas,
Maia.

Data da deliberação: 6 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489426

GROWELA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 439/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504798987.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/
20041006 � Cessação de funções do fiscal único suplente José Po-
ças Esteves, em 30 de Abril de 2002, por renúncia.

6 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489957

EUROFER � FÁBRICA EUROPEIA
DE FERRO MALEÁVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 18 980/
701102; identificação de pessoa colectiva n.º 500102147.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, apresentação n.º 27/
20040930 � Cessação de funções do fiscal suplente Luís Vieira
Lomelino Velosa, em 14 de Julho de 2004, por renúncia.
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Inscrição n.º 25, apresentação n.º 28/20040930 � Designação até
termo do mandato em curso (2004/2006) do fiscal suplente Jorge Rui
Reis Pinho, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Damião de Góis, 2.º direito, Porto.

Data da deliberação: 14 de Julho de 2004.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489892

AQUAMETAIS � SOCIEDADE DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 450/
20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 503947857.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e com a apresentação n.º 2/
20040929 � Cessação de funções do gerente Custódio Joaquim da
Costa Querido, em 24 de Setembro de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489299

CPS � SISYEMAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 233/
20040924; identificação de pessoa colectiva n.º 506962873.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação n.º 8/
20040924 � Deslocou a sede para a Rua do Outeiro, 964, Zona In-
dustrial da Maia I, Gemunde, Maia.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489213

SONAE � INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 981/
860304; identificação de pessoa colectiva n.º 501645900.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32, apresentação n.º 2/
20040927 � Deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 16 de Setembro de 2004.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489663

POLIFACE � COMPONENTES E SISTEMAS
PARA MOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3731/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 502156972.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34, apresentação n.º 1/
20040927 � Deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 16 de Setembro de 2004.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489655

VIVEIROS SOL POENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 429/
20040922; identificação de pessoa colectiva n.º 504335782.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 15/
20040922 � Deslocou a sede para a Estrada Nacional 107, sem nú-
mero de polícia, Ardegães, Águas Santas, Maia.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489582

INTERWINE � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 935/
20010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505026635.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 1/20040803 e res-
pectivo averbamento n.º 1 com a apresentação n.º 23/20040922  �
Alteração do contrato: artigo alterado 2.º, que ficou com a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização, importação, expor-
tação, representação e agente de comércio por grosso de bebidas,
nomeadamente, alcoólicas e similares, bem como de equipamentos e
artigos para o sector de restauração, organização de eventos, nome-
adamente, recreativos e de lazer, prestação de serviços de
consultadoria de gestão, importação, exportação e comércio de pro-
dutos publicitários.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489159

M 3 AP � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 226/
20040922; identificação de pessoa colectiva n.º 504627040.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 16/
20040922 � Deslocou a sede para a Rua do Engenheiro Frederico
Ulrich, 2650, Moreira, Maia.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 17/
20040922 � Cessação de funções da gerente Maria Amália da Costa
Gonçalves Orre, em 20 de Julho de 2004, por renúncia.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489590

PORTO � 1.A SECÇÃO

EMÍLIO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6981; identificação de pessoa colectiva n.º 504228510; núme-
ro: 925; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 6981.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397420

CLÍNICA FISIATRICA DIAMLEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5995; identificação de pessoa colectiva n.º 504015060; núme-
ro: 910; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 5995.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020580

ADEMIS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5453; identificação de pessoa colectiva n.º 503902012; núme-
ro: 909; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 5453.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020512

CANGURU SPORT � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3388; identificação de pessoa colectiva n.º 503466743; núme-
ro: 907; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 3388.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020547

AXI 3 � FISIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1425; identificação de pessoa colectiva n.º 503186287; núme-
ro: 911; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 1425.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020571

AUDISTRATÉGIA � AUDITORIA ESTRATÉGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2782; identificação de pessoa colectiva n.º 503331740; núme-
ro: 914; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2782.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397439

COLOMBO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2242; identificação de pessoa colectiva n.º 503204307; núme-
ro: 923; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2242.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002250847

C. S. C. PORTUGUESA � CALDEIRAS ESPECIAIS
PARA TERMOFLUÍDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 229; identificação de pessoa colectiva n.º 500081158; nú-
mero: 937; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2631.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002261814

AZEVEDO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1520; identificação de pessoa colectiva n.º 502220341; núme-
ro: 930; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2245.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004444380

FECOPE � SOCIEDADE DE FERRAMENTAS DE CORTE
E PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500110344; nú-
mero: 947; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 9977.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397447

ESPINHEIRA & ESPINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 253; identificação de pessoa colectiva n.º 500099600; nú-
mero: 917; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 15 886.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397455

CONFEITARIA TAVENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 453; identificação de pessoa colectiva n.º 501786333; nú-
mero: 942; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 19 350.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004105216

ADELINA SÁ COUTO � GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 789; identificação de pessoa colectiva n.º 506635740; nú-
mero: 940; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 12 789.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002331928

DR.A CÉLIA PINHEIRO, NEUROCIRURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 076; identificação de pessoa colectiva n.º 506080285; nú-
mero: 938; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 12 076.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002201404

CÉSAR BRITO � QUADROS ELÉCTRICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 202; número: 941; data da prestação de contas: 280604; pasta
n.º 12 202.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002201390

A. JORGE LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 451; identificação de pessoa colectiva n.º 502733276; nú-
mero: 933; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 12 451.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2000660487

FORMACONDE � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9892; identificação de pessoa colectiva n.º 504207652; núme-
ro: 926; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 9892.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397463

ARKPLUS � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 171; número: 906; data da prestação de contas: 280604; pasta
n.º 12 171.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020431

A. M. M. & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7113; identificação de pessoa colectiva n.º 504276808; núme-
ro: 948; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 7113.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002196974

ALICE SERÓDIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5600; identificação de pessoa colectiva n.º 503928631; núme-
ro: 887; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 5600.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002263892

ERVANÁRIA J. P. MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4573; identificação de pessoa colectiva n.º 503720852; núme-
ro: 888; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 4573.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397242

BERMUDA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 11 742;
número: 872; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 11 742.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397250

AMÉRICO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 934; identificação de pessoa colectiva n.º 500920850; nú-
mero: 865; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 17 465.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397269

CRISBANHO � COMÉRCIO MOBILIÁRIO BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3968; identificação de pessoa colectiva n.º 503588164; núme-
ro: 871; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 3968.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397277
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ARTUR SANTOS � MOTORES
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2648; identificação de pessoa colectiva n.º 503308501; núme-
ro: 875; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2648.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002597502

ED � EMPRESA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1632; identificação de pessoa colectiva n.º 503092428; núme-
ro: 874; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 1632.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397285

ALGEFRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855; identificação de pessoa colectiva n.º 504629190; nú-
mero: 1535; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 12 855.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002345007

DISTARCO � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 023; identificação de pessoa colectiva n.º 502541415; nú-
mero: 1549; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 6897.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007435110

CENTRO MÉDICO IMAGIOLÓGICO
DR. JOSÉ CABRAL E DR.A MANUELA SOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 917; identificação de pessoa colectiva n.º 502293632; nú-
mero: 1552; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 1464.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007435128

ARTUR AFONSO � PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9014; número: 1545; data da prestação de contas: 300604; pasta
n.º 9014.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008321525

ALEXANDRE CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4951; identificação de pessoa colectiva n.º 503871931; núme-
ro: 1543; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 4951.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008609669

ANA MARIA GOMES MACHADO
SERVIÇOS MÉDICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 941; número: 1542; data da prestação de contas: 300604;
pasta n.º 10 941.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007435136

BENJAMIM & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 280; identificação de pessoa colectiva n.º 500044350; nú-
mero: 1541; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 19 737.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007435144

CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA E PATOLÓGICA,
PROFESSOR AMÂNDIO S. TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 220; identificação de pessoa colectiva n.º 501410961; nú-
mero: 1544; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 15 564.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007435152

ALBINO PEREIRA & MARIA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 206; identificação de pessoa colectiva n.º 505262444; nú-
mero: 1532; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 10 206.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002878471
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DR.A MARIA DE LURDES GONÇALVES
ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7812; identificação de pessoa colectiva n.º 504745220; núme-
ro: 1533; data da prestação de contas: 300604; pasta n.º 7812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008629260

AUGUSTO RODRIGUES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 857; identificação de pessoa colectiva n.º 500234230; nú-
mero: 880; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 13 571.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002628106

A. MARQUES DOS SANTOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 992; identificação de pessoa colectiva n.º 500003360; nú-
mero: 899; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 1971.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397188

DOIS SEIS OITO � MANEQUINS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6703; identificação de pessoa colectiva n.º 504171461; núme-
ro: 934; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 6703.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2001435886

DR. RODRIGUES PEREIRA � LABORATÓRIO ANATOMIA
PATOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6895; identificação de pessoa colectiva n.º 504218514; núme-
ro: 928; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 6895.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397404

DORIS ISLER KUNZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 664; identificação de pessoa colectiva n.º 505844664; nú-
mero: 890; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 11 664.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002677310

ACRÓPOLE � CONVENÇÕES, SECRETARIADO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 020; identificação de pessoa colectiva n.º 502441674; nú-
mero: 894; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 13 020.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008494500

DA CUNHA E MELO � CONSULTA E DIRECÇÃO DE
EMPRESAS E CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 160; identificação de pessoa colectiva n.º 501551522; nú-
mero: 898; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 9325.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397390

CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2034; identificação de pessoa colectiva n.º 503164046; núme-
ro: 903; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 2034.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2000673449

DOCIMED � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7163; identificação de pessoa colectiva n.º 504274929; núme-
ro: 905; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 7163.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004426608

CLÍNICA CASTELO GRANDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7373; identificação de pessoa colectiva n.º 504436066; núme-
ro: 895; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 7373.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397382
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CLEARWEAR � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7426; identificação de pessoa colectiva n.º 504510584; núme-
ro: 891; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 7426.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397374

DR. TEIXEIRA KOCH � CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7832; número: 904; data da prestação de contas: 280604; pas-
ta n.º 7832.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397366

A. P. G. � BRINDES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4106; identificação de pessoa colectiva n.º 503612545; núme-
ro: 892; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 4106.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397358

BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4201; identificação de pessoa colectiva n.º 503639486; núme-
ro: 896; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 4201.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397340

DONAIRE � INSTITUTO DE BELEZA E SERVIÇOS
DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4905; identificação de pessoa colectiva n.º 503796506; núme-
ro: 897; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 4905.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397331

2010 EXPRESS � TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8988; número: 876; data da prestação de contas: 280604; pas-
ta n.º 8988.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397293

ÁGUA AZUL LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 692; identificação de pessoa colectiva n.º 502354755; nú-
mero: 867; data da prestação de contas: 280604; pasta n.º 4519.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007397307

PORTO � 2.A SECÇÃO

GUIMARÃES & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 254/751103; identificação de pessoa colectiva n.º 500360286;
número e data da apresentação: PC 2698/20040706; pasta
n.º 20 154.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2004454130

M. RATANGY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 188/781018; identificação de pessoa colectiva n.º 500811946;
número e data da apresentação: PC 2695/20040706; pasta
n.º 20 190.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2007361442

KISTÓRIA � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 711/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504036602;
número e data da apresentação: PC 2706/20040706; pasta
n.º 17 929.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2007361426

G. A. R. L. � GABINETE DE LIQUIDAÇÃO
DE ACTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 537/040129; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503485586; número e data da apresentação: PC 2621/20040705;
pasta n.º 27 521.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2007361418

LUÍS CASTRO FERNANDES � ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 413; identificação de pessoa colectiva n.º 504862065; nú-
mero e data da apresentação: PC 1575/20040629; pasta n.º 22 724.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2000626017

T. C. O. � IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 938/931229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503114871; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 5 e 6/040908; pasta n.º 12 182.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerente, de Manuel de Sousa Martins, em
27 de Fevereiro de 2004, por renúncia; e

Designação de gerentes, deliberada em 27 de Fevereiro de
2004: Aucindio de Castro Ferreira da Rocha, e Manuel Jorge Veludo
Pereira da Silva, ambos casados.

Está conforme.

14 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378833

G5A � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 631/990303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504589431; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/040913; pasta n.º 20 661.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente, de Inês de Jesus Rodrigues Gonçal-
ves, em 11 de Setembro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378906

GRAÇA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 055/001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505216507;
número e data da apresentação: PC 2693/20040706; pasta n.º 23 570.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Concei-
ção Ribeiro da Silva. 2007361450

TRANSPORTES INTERNACIONAIS RODOVIÁRIOS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 204/820204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500288879; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 8/040913; pasta n.º 5799.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para Praça da Galiza, 96, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379007

OITI � SOCIEDADE DE PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 087/790726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500808554; inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 9 e 10/040917; pasta n.º 18 544.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Designação de secretário da sociedade, deliberada em 2 de Julho de
2004, João Miguel Mansilha Branco, casado; e

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Julho de 2004.

Está conforme.

234 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379040

J. REBELO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4754/940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503234877;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 5, 6 e 8/040917; pasta n.º 16 812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerentes, de Luís Ribeiro Ferreira e Maria
Emília Gomes da Costa, em 2 de Julho de 2004, por renúncia, e alte-
ração do contrato, passando o artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral fica afecta ao
sócio Gil Renato Correia Mesquita Pinto.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379031

MÉDICOS ORGANIZADOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 916/990622; identificação de pessoa colectiva
n.º 504342240; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
040922; pasta n.º 22 084.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o arti-
go 3.º, a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos termos da escrituração social, é de 200 000 euros, representado
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por seis quotas, quatro delas iguais, do valor nominal de 4987,98 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel da Silva Junqueira
Polónia, Luís Manuel Sousa Pinto Agrelos, José Augusto Henriques
Fleming de Oliveira e João Luís Mendonça da Silva Carvalho, uma
de 100 048,08 euros pertencente ao sócio Luís Filipe dos Reis Martins
e uma de 80 000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel França dos
Reis Martins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379139

PH � INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 353/900928; identificação de pessoa colectiva
n.º 502413603; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/
040922; pasta n.º 5830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 100 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Hugo
Jorge Rosa de Oliveira Dias e Aníbal Paiva Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379090

PROCONTACTO, ATENDIMENTO DE CHAMADAS, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 145/040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506860965;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/040922; pasta n.º 27 561.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para Rua do Campo Alegre, 496, fre-
guesia de Lordelo do Ouro, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379120

JOSÉ MANUEL ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 469/031222; identificação de pessoa colectiva
n.º 506422550; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/040922; pasta n.º 27 446.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente, de José Fernando dos Santos Ro-
cha, em 22 de Maio de 2004, por renúncia.

Está conforme.

7 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379198

NORBASE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 567/870319; identificação de pessoa colectiva
n.º 501675833; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 11/
040922; pasta n.º 4895.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2004/
2007.

Conselho de administração; presidente � Tomaz Jervell;
vogais: José Jervell e Luís Jervell, todos casados.

Fiscal único: efectivo � Maria Margarida de Freitas de Moura
Machado Bandeira, revisora oficial de contas, casada; suplente: Maria
da Glória Pereira de Sá, revisor oficial de contas, divorciada.

Data da deliberação: 28 de Maio de 2004.

Está conforme.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379210

LOFOTEN INVESTIMENTOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 063/001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505075121; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/040922; pasta n.º 23 578.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2004/
2007.

Data da deliberação: 13 de Maio de 2004.
Conselho de administração: presidente � José Jervell; vogais: João

Jervell e Francisco Jervell.
Fiscal único: efectivo � Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha,

revisor oficial de contas; suplente: José Alberto Figueira de Fonseca
Lima, revisor oficial de contas.

Está conforme.

7 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379171

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CORTE REAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 994/001124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505107210; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/040922; pasta n.º 23 505.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2004/2007.
Data da deliberação: 24 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Tomaz Jervell;

vogais: João Jervell e Francisco Jervell.
Fiscal único: efectivo � Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha,

revisor oficial de contas; suplente: José Alberto Figueira de Fonseca
Lima, revisor oficial de contas.

Está conforme.

7 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379163

LJ � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 064/001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505075130; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/040922; pasta n.º 23 579.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2004/
2007.

Data da deliberação: 13 de Maio de 2004.
Conselho de administração: presidente � Luís Jervell;

vogais: Tomás Jervell e Maria Inês Jervell.
Fiscal único: efectivo � Manuel Alexandre Silva Pinto Fardilha,

revisor oficial de contas; suplente: José Alberto Figueira de Fonseca
Lima, revisor oficial de contas.

Está conforme.

7 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379155

GEVA � GERADORES DE VAPOR E RECUPERAÇÃO
ENERGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 233/880603; identificação de pessoa colectiva
n.º 501989153; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 19 e 20/040922; pasta n.º 6309.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerente, de Paulo Jorge de Sousa Correia,
em 28 de Agosto de 2004, por renúncia; e alteração do contrato,
passando os artigos 4.º e 5.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, ficando des-
de já nomeado gerente o sócio Manuel Correia, e o seu mandato durará
até que seja expressamente revogado pelo mesmo órgão social.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

E que nos termos expostos dão como parcialmente alterado o
contrato da mencionada sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379252

SCHONWASSER � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 321/000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504899643; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 7/040922; pasta n.º 22 581.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o ano de 2004.
Data da deliberação: 20 de Abril de 2004.
Conselho de administração: presidente � Guilherme Fernando Car-

doso Gomes, divorciado; vogais: Paulo Nuno Ferreira Cabral
Albuquerque, solteiro, maior e Paulo Alberto Videira Henriques, sol-
teiro, maior.

Fiscal único: Manuel Pereira de Sousa Ramos, revisor oficial de
contas; suplente: Adriano Torres da Silva, revisor oficial de contas.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379147

JAIME DE CARVALHO & IRMÃO

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 456/600628; identificação de pessoa colectiva
n.º 501055932; data: 20040621 (PC/822); pasta n.º 13 165.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2004418877

VILA DO CONDE

JPP � CONSULTING AND TRAINING
(CONSULTORIA E FORMAÇÃO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1782/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503435198;
número e data da apresentação: PC 110/150604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

20 de Agosto de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004440074

MARJUS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3411/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 500962456;
número e data da apresentação: PC 119/160604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

20 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2008126153

FELTRANS � TRANSPORTES FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1589/940310; identificação de pessoa colectiva n.º 502939702;
número e data da apresentação: PC 207/210604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 2004566868

DROGARIA JEMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 683/850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501492321;
número e data da apresentação: PC 72/140604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

19 de Agosto de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004545070

TORRES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1234/911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502644559;
número e data da apresentação: PC 147/170604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

24 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004544546

ARDOCRAI � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2862/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505235960;
número e data da apresentação: PC 150/170604.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

24 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2008126200

KORPUS SAPIENS � INDÚSTRIA HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3829/040427; identificação de pessoa colectiva n.º 506432661;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/27042004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do contrato.
Alterado: Artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KORPUS SAPIENS � Indústria Hote-
leira, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Manuel Francisco
Silva, 1058, Hab. St. Agostinho, em Vilar do Pinheiro, concelho de
Vila do Conde.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004567244

VILA NOVA DE GAIA

DANIEL JOSÉ MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 369/010607; número e data da apresentação: PC 214/
01072004.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à soci-
edade em epígrafe.

25 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Ana Vale. 2002651116

RECUPERADORA AUTOMÓVEL DE GULPILHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 382/900508; identificação de pessoa colectiva
n.º 502320060; número e data da apresentação: PC 234/300604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Ana Vale. 2004112301

J. B. TEIXEIRA S. UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 950; identificação de pessoa colectiva n.º 506014320; nú-
mero e data da apresentação: PC 104/280604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à soci-
edade em epígrafe.

30 de Agosto de 2004. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2004133490

TANOARIA DE GULPILHARES DE ÁLVARO SANTOS
E PRAZERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7456; identificação de pessoa colectiva n.º 504510576; número
e data da apresentação: PC 21/170604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à so-
ciedade em epígrafe.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002343519

PREDIAL NOVO RIO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 448; identificação de pessoa colectiva n.º 501567682; nú-
mero e data da apresentação: PC 60/230604.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo: PC 2003.

16 de Agosto de 2004. � A Escriturária, Dulce Matos.
2004062665

JOAQUIM CARVALHO & IRMÃO � REPARAÇÃO
E VENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3806/951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503547867;
número e data da apresentação: PC 331/040701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à socieda-
de em epígrafe.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2004143690

MATEUS, SILVA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 733/010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505584344; número e data da apresentação: PC 291/040701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2004143703

AUTO DIAS & FILHOS � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 857; identificação de pessoa colectiva n.º 505967286; nú-
mero e data da apresentação: PC 110/220604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referente à soci-
edade em epígrafe.

10 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265534

SANTARÉM
ABRANTES

PASTELARIA, CONFEITARIA ROSSIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1157/
930426; identificação de pessoa colectiva n.º 502975636; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098516
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PEGOCONTA � GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E ELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1497/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504132997; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098524

R. P. J. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1621/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504575643; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098532

REATAM � REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO PARA A
AGRICULTURA E TERRAPLANAGENS E ALUGUER DE
MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1254/
950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503340650; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098540

ROSSIFRIO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1714/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505376733; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098559

ROSSIMED � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1319/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503591181; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098567

SERRANO & SERRANO � FABRICAÇÃO
E COMÉRCIO DE PÃO E PRODUTOS AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1073/
911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502670339; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098575

IRMÃOS MOTA & SIMÕES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1636/
000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504896415; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098419

GLOBO & ANJOS � EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO
E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1190/
931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503108871; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098400

CONSOLADO & ANÍBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1154/
930329; identificação de pessoa colectiva n.º 502975628; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098397

COALHOS AUTO � OFICINA DE REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1745/
010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505570739; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098389

CANAL PEGO � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1717/
010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505372312; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098362
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AUTO TÁXIS VALENTE & SÉNECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 314/
681107; identificação de pessoa colectiva n.º 5004652142; data
da entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098354

AUTO TÁXIS NEVES & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1702/
010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505278979; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098346

AUTO TÁXI AREENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1762/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505654393; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098338

AMÉLIA ROSA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1822/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505928450; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008098320

ALAGOA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1761/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505654733; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101940

AGROROSSIENSE � COMÉRCIO RAÇÕES E PRO-
DUTOS PARA AGRICULTURA � SOCIEDADE UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1823/
020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505954516; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101932

ABRANPRINT � RECICLAGENS E VENDA
DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1772/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505622980; data da
entrega: 040629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101924

CARTAXO

VIEIRA & BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1742/
20031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506703916;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 6 e 7/20041006.

Certifico que Maria da Conceição Beirão Vieira Lobato, casada,
Praceta de 25 de Abril, lote 2, 4.º esquerdo, Bobadela, Loures, cessou
funções de gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia em 8 de
Março de 2004.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 3000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Rui Pedro Vieira Lobato Silva e Nuno João Vieira Lobato Silva.

O texto do contrato social actualizado ficou depositado na pasta
da sociedade em epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006644084

RESTAUROFACTOS � RESTAURO E PINTURA
DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1301/
970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503864102; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20041008.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: Acordo de todas as sócias.
Data da deliberação: 20 de Setembro de 2004.

19 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006644092

BIG TWINS � INFORMÁTICA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1613/
20011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505875985;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 6/20040823 e 1/20040909.

Certifico que Mário Paulo Fernandes Serrão, casado, Urbanização
do Quintalão, lote 3, 1.º esquerdo, Cartaxo, renunciou à gerência que
exercia na sociedade em epígrafe, em 8 de Janeiro de 2004.
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Mais certifico que foi alterado o contrato social, quanto aos arti-
go 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
3000 euros e outra no valor nominal de 2000 euros, ambas tituladas
pelo sócio Nelson Fernandes Serrão.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

4 � É gerente o sócio Nelson Fernandes Serrão, já nomeado.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2005153532

CORUCHE

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO CAÇADOR
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 465/
940124; identificação de pessoa colectiva n.º 501830278; inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 2 e
3/040830.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 16.º, que passou
a ter actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

1 � Que a administração e representação da sociedade é exercida
conjuntamente pelos sócios eleitos em assembleia geral, no máximo
três, sendo um dos gerentes, pelo menos, eleito de entre os sócios que
participam com trabalho na sociedade a tempo inteiro.

2 � Que os gerentes são nomeados por tempo indeterminado,
subsistindo as suas funções enquanto as mesmas não cessarem por
destituição ou renúncia.

§ 1.º Que compete aos gerentes praticar os actos necessários à
realização do objecto social, de acordo com as deliberações da
assembleia geral, podendo os documentos de mero expediente ser
assinados por qualquer um deles, porém, em todos os actos ou contra-
tos de que resulte obrigações para com a sociedade, a mesma obriga-
se com a assinatura de dois gerentes conjuntamente, ou com a assina-
tura conjunta de um gerente e do sócio que, para o efeito, for designado
pela assembleia geral.

§ 2.º Que é também das atribuições da gerência o livro de actas e
outros registos, a elaboração dum regulamento interno e o acompa-
nhamento da execução da contabilidade.

§ 3.º Que aos gerentes é expressamente vedado assinar em nome
da sociedade, fianças, abonações, letras a favor e outros actos estra-
nhos aos negócios sociais, sob pena de o ou os contraventores res-
ponderem e indemnizarem a sociedade, pessoal e solidariamente, pe-
los prejuízos que a infracção vier a ocasionar.

2.º Nomeação como gerentes de Isilda da Silva Caçador Pereira
Rouxinol, actualmente casada com Luís Miguel Pereira Rouxinol, na
separação de bens e Luís António da Silva Caçador, por deliberação
de 27 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006309455

MF � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1011/
010226; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/040901.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1.º Cessação de funções como gerente de Maria dos Santos Mar-
ques Pires por renúncia a partir de 31 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2006309463

GOLEGÃ

CENTRO DE APOIO EDUCATIVO DA GOLEGÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 678/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503615358; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20040924.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 3 de Setembro de 2004.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007812452

SOCIEDADE AGRÍCOLA J. M. & J. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 737/
991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504593129; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040927.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 12 de Agosto de 2004.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007812444

FRANCISCO MANUEL GONÇALVES MARQUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 798/
20041007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20041007.

Certifico que, Francisco Manuel Gonçalves Marques casado com
Maria de Lurdes Jeitoeira Pires Marques, na comunhão de adquiridos,
Rua de José Relvas, 96, Golegã, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Manuel Gonçalves Marques,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Relvas, 96, freguesia
e concelho da Golegã.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração agrícola, cerealicultura e
actividade de serviços relacionados com a agricultura.

§ 1.º A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsa-
bilidade limitada com objecto diferente, desde que não fique na situação
de sócia única dessa sociedade.

§ 2.º Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam a prossecução do objecto social, os quais devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente
ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pelo sócio, assim designado neste acto, e
ainda eventualmente por pessoas estranhas à sociedade que venham a
ser nomeadas pelo sócio.
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§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007812436

RIO MAIOR

MAQUIMAIOR � MÁQUINAS DE RIO MAIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 725/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503082040.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007752069

SANTARÉM

AS DUAS IRMÃS � CERVEJARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3766/
000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504709453;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 7 e 8/140704.

Certifico que por acta de 30 de Junho de 2004, Rosélia Gaião Tomás
renunciou à gerência e foi nomeada para o mesmo cargo a sócia
Fernanda Manuela Gaião Tomás.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385582

ALBERTO JOSÉ SANTOS & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2154/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311118; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/290704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e a liquidação.

Data da aprovação: 31 de Dezembro de 2000.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385620

A. C. � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 931/
761118; identificação de pessoa colectiva n.º 500628904; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/280704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e a liquidação.

Data da aprovação: 6 de Julho de 2004.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385639

ADEGA NETO � VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3652/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504692542; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/230704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e a liquidação.

Data da aprovação: 7 de Junho de 2004.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385647

MESCLA � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3676/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504521489; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/220704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e a liquidação.

Data da aprovação: 7 de Março de 2001.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385655

FERGIBEL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3759/
000208; identificação de pessoa colectiva n.º 504830414; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/290704.

Certifico que por escritura de 5 de Maio de 2004, lavrada a
fls. 146 do livro de notas para escrituras diversas n.º 181-F do 2.º
Cartório Notarial de Santarém, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, quanto ao artigo 2.º que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de móveis,
artigos de decoração e afins; cervejaria, snack-bar, pastelaria e café.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385663

AGRI-MENDES � AGRICULTURA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2237/
900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502340056; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/270704.

Certifico que por acta de 2 de Outubro de 2001, foi redenominado
o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 877,39 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
16 959,13 euros cada uma de cada um dos sócios Agostinho José
Pereira Mendes, Manuel Agostinho Pereira Mendes e Maria João
Pereira Mendes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2008385671

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

CHEAS � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE ALCÁCER DO SAL, CRL

Sede: Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 214/780503; identificação de pessoa colectiva n.º 500733112;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/040901.
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Certifico que com referência à cooperativa supra foi reconduzida a
direcção e conselho fiscal para o biénio 2004/2005, em 21 de Maio
de 2004.

14 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Carla Cristina Baião
Alves da Palma. 2002128642

ALMADA

PASTELARIA REPUXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1161/
20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 500212562; data
da apresentação: 260603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960464

ALEA JACTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 282;
data da apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

10 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 2008168220

MAXHAIR � PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 282;
data da apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

10 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 2008168212

PALFERMA � SERIGRAFIA E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 002;
identificação de pessoa colectiva n.º 503389854; data da apresen-
tação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

10 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 2008168239

BRILHA SOL ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2102/
080990; identificação de pessoa colectiva n.º 501054898; data da
apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960499

JOSÉ PATRÍCIO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2021/
800303; identificação de pessoa colectiva n.º 500513570; data da
apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960502

ONE FRIEND EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 981;
data da apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960472

ALBERTINO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2089/
800807; identificação de pessoa colectiva n.º 500991855; data da
apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960510

MANUEL DIAS PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3601/
840110; identificação de pessoa colectiva n.º 501409297; data da
apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960529

TEIXEIRA DO REGO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3659/
840620; identificação de pessoa colectiva n.º 501448217; data da
apresentação: 270603.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2000960537

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE CONS-
TRUÇÕES VITORINO SEMEDO MOREIRA, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 087/
000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504747266; data do
depósito: 01072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 1000254746

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

SEREIA DA GELFA
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 492/
951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503570621; data da
apresentação: 20040716.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188208

ÂNCORAMAR � MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 283/
220388; identificação de pessoa colectiva n.º 501955623; data da
apresentação: 20040716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188224

SERGILCASA, SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 640/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504938436; data da
apresentação: 20040719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188232

R. H. I. D. � RECUPERAÇÃO DE HOTÉIS
E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 820/
20031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506761886; data
da apresentação: 20040722.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188240

MONÇÃO

RESTAURANTE REGIONAL VAL DE POLDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 369/
940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503240850;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120976

AUGUSTO GARNEL LINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 274/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502297484;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120968

IRMÃOS AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 239/
881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502081031;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120950

MACHADO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 338/
921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502864460;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120941

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CASA PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 236/
880816; identificação de pessoa colectiva n.º 502021519;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120933

GRÁFICA DEU-LA-DEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 105/
700508; identificação de pessoa colectiva n.º 500468397;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120925

A & D � ALTA DINÂMICA EM CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 308/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502562897;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120917

MARIA ALICE NASCIMENTO H. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 505675200; data: 30062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121344

JÚPITER � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 624/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506074471;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121352

JOÃO GONÇALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 217/
870811; identificação de pessoa colectiva n.º 501862684;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121026

LANSPIRITOS � ESPAÇO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 685/
030711; identificação de pessoa colectiva n.º 506573567;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121123

ALUMÍNIOS BREJOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 443/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503894397;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121360

DUARTE ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 690/
030812; identificação de pessoa colectiva n.º 506682684;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121379

INFINE � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 699/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 505266016;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120852

PROVAM � PRODUTORES DE VINHOS ALVARINHO
DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 336/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502864508;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120844

ACARFON � CONSTRUÇÃO CIVIL, INVESTIMENTO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 584/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505391236;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120836

AGRO 21 � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 488/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504527720;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121336

SOUTELO & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 182/
820504; identificação de pessoa colectiva n.º 501272640;
data: 30062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120828

S. A. V. � SOCIEDADE DE ÁGUAS DE VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 165/
810616; identificação de pessoa colectiva n.º 501164081;
data: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121433

INTERSTONE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 691/
030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506649393;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121425

DIAMANTINO FERNANDES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 621/
020304; identificação de pessoa colectiva n.º 505667401;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121387

QUINTA DE SENDE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 637/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506001032;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121395

CLÍNICA DENTÁRIA AGOSTINHO GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 455/
971118; identificação de pessoa colectiva n.º 503783595;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121417

M. J. F. � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS
E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 639/
020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506121186;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121409

GRANITOS S. MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 229/
880503; identificação de pessoa colectiva n.º 501975241;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121018

FRIGA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 657/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506370127;
data: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007121328

VIANA DO CASTELO

VIANA CIDADE LIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3401; identificação de pessoa colectiva n.º 502094273.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2007816148

O. L. F. � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2843; identificação de pessoa colectiva n.º 505458330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2007826020
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PINTURAS JORGE RODRIGUES PEREIRA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3550; identificação de pessoa colectiva n.º 506669750.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2007826011

ISABEL MARIA FERNANDES MARTINS,
COMÉRCIO DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3347; identificação de pessoa colectiva n.º 506106330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2008377598

VIRGIN FLOWER � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3293; identificação de pessoa colectiva n.º 506079163.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2006632787

J. MOREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3174; identificação de pessoa colectiva n.º 506023672.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria José
Mendonça Almeida Gonçalves. 2004175648

VILA REAL
CHAVES

CHAVESPARQUE � PARQUE EMPRESARIAL
DE CHAVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1350;
identificação de pessoa colectiva n.º 506618613; data: 15092004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas, ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribei-
ro Figueiredo Dias. 2005347752

VILA REAL

TÁXIS MIRAMARÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1996;
identificação de pessoa colectiva n.º 506343650; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 13 e 14/040528.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

O gerente Silvino Pereira Leite, cessou as suas funções, por renúncia.
Data: 27 de Maio de 2004.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concerne

ao corpo do artigo 1.º e o n.º 1 do artigo 4.º, dos quais passaram a
constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Miramarão, Unipessoal, L.da, com
sede no lugar da Portela, em Sirarelhos, freguesia de Pena, concelho
de Vila Real.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único Altino dos
Anjos Dinis de Barros e ao não sócio António Sílvio Gouvinhas de
Barros acima identificado, desde já nomeados gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342025

ANSELMO FÉLIX & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1816;
identificação de pessoa colectiva n.º 505689618; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/040621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Maio de 2004.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342327

CFVR � CENTRO DE FORMAÇÃO DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1906;
identificação de pessoa colectiva n.º 506259293; data da apresen-
tação: 110604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342297

AMÍLCAR DOS SANTOS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1067;
identificação de pessoa colectiva n.º 503380784; data da apresen-
tação: 090604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342289

MARTINS, RODRIGUES E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500187185; data da apresen-
tação: 080604.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342270

ANTÓNIO JOÃO MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 500691428; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342246

MARTINS, RODRIGUES, TEIXEIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 290;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653160; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342262

SALSICAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 459;
identificação de pessoa colectiva n.º 501447059; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342254

A PRODUTIVA � EMPRESA AGROPECUÁRIA
DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 175;
identificação de pessoa colectiva n.º 500004455; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342238

MALTA GIRA � A. T. L. ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2025;
identificação de pessoa colectiva n.º 506358003; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342220

MARÃO SOL � SALSICHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500577030; data da apresen-
tação: 080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342211

EMARVR � EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA
E RESÍDUOS DE VILA REAL, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 16;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/080604

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelas cláusulas do estatuto publicado no Diário da República, 121,
3.ª série, de 24 de Maio de 2004.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342181

GREMASA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1492;
identificação de pessoa colectiva n.º 504426400; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 18 e 19/080604.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

Foi aumentado o capital da sociedade de 249 398,95 euros para
250 000 euros.

Montante do aumento: 601,05 euros.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concerne

aos artigos 1.º e 4.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GREMASA, Materiais de
Construção, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
250 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 150 000 euros,
pertencente à sócia GREMASA � Manuel Abad Sabucedo, S. A. e outra
de 100 000 euros pertencente à sócia Hermano Abad Cid, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342190

VISEU
LAMEGO

MANUEL DO CARMO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 501865993; averbamentos n.os 1
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e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 1, 3 e 4/20040423.

Certifico que foram efectuados os registos a seguir indicados:
1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/20040423 � Cessa-

ção de funções de gerência de Maria Fernanda de Almeida Santos
Rodrigues.

Causa: Renúncia.
Data: 27 de Março de 2004.
1 � Averbamento n.º 2; apresentação n.º 3/20040423 � Cessa-

ção de funções de gerência de Manuel do Carmo Rodrigues.
Causa: Renúncia.
Data: 31 de Março de 2004.
7 � Apresentação n.º 4/20040423.
Facto: Designação de gerência.
Gerente: António Pedro Valente.
Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008186415

RURISLINA � TURISMO E PRODUTOS DA TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 506041304; data da
apresentação: AN 1/20040716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2007819988

TONDELA

A LOJA SALVADOR � COMÉRCIO A RETALHO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula
n.º 847/010531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504383418.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução.
Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 2/041012, foi registada a dis-

solução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2008248593

ARALMOLDE � FÁBRICA DE MOLDES DE MOTA
& SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 219/
800703; identificação de pessoa colectiva n.º 500995672.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução.
Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 6/041014, foi registada a dis-

solução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2008248470

VOUZELA

SALERO � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 340/
040728; identificação de pessoa colectiva n.º 506855090; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 1.º (n.º 2) e 2.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Zona Industrial do Monte
Cavalo, lote 1, freguesia e concelho de Vouzela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mobili-
ário e artigos de iluminação, comércio e importação de materiais de
construção, mobiliário, decoração, têxtil; bazar, projectos de decora-
ção de interiores, consultoria. Construção civil e obras públicas.

O texto, na sua redacção actualizada foi depositado na respectiva pasta.

Conferida está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005280496

JOSÉ CARLOS SILVA  � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 341/
040728; identificação de pessoa colectiva n.º 506075559; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040728.

Certifico que, foi efectuado o registo que é do seguinte teor:
Apresentação n.º 3/040728.
Facto: Mudança de sede.
Sede: Zona Industrial do Monte Cavalo, lote 1, freguesia e conce-

lho de Vouzela.

Conferida está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005280488

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes

rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito dias úteis da respectiva publica-

ção no diário.
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