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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção Nacional da Polícia
de Segurança Pública

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
Polícia de Segurança Pública Repartição de Contratos, Aquisições

e Património

Endereço Código postal
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º 1269-003

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213703900 213860132

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.1.2) 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
Aquisição de material de escritório para o ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O constante no artigo 1.º e espeficando nos respectivos anexos ao caderno de en-
cargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública e nas unidades orgânicas
constantes no artigo 2.º do caderno de encargos.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto30.19.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.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 \\ /\\ /2005 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)
5% do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração referida no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes no programa de concurso.
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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
Serviço Aprovisionamento, Quinta 3048-852
dos Vales, São 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

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.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Material específico hematologia e HD quimioterapia.

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

Código NUTS ����������
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 \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 01 /01 /2005 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)
5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração a que se referem as alíneas a) e b) do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

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 nacional n.º 03/RCAP/2005.

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): 50 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento, no acto de entrega dos documentos ou pagamento a cobrança se solici-
tada a obtenção dos documentos por correio ou fax.

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): das 9 horas às 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 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 pode assistir qualquer interessado, mas só poderão 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: Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º, Lisboa,��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        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

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � A Directora do Departamento de
Gestão Financeira e Patrimonial, Ana Maria Tavares de Almeida e
Bessa. 3000159677
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Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

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 Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua Conceição Fernandes 4434-502

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.chvng.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 de material para radiologia � material de intervenção para o ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de material para radiologia � material de intervenção para o ano 2005.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No serviço de aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS PT 114.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.10.1.

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)
Ver lista anexa ao programa de concurso e caderno de encargos.

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.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 técnica/qualidade face á utilidade esperada (7 pts);
2 � Preço unitário (6 pts);
3 � Condições de, pagamento/financeiras (3 pts);
4 � Tipo de embalagem (2 pts);
5 � Prazo de entrega (2 pts).

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
120007/2005.

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

Data limite de obtenção 21 /12 /2004 (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, cheque ou vale postal.

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

21 /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 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 interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Referido em I.1),��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � O Conselho de Administração, (As-
sinatura ilegível.) 3000159699
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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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas.
Local: Sala de reuniões do serviço de aprovisionamento,��� 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)
Ponto II.3) A duração do contrato a celebrar no âmbito deste concurso é de um
ano, podendo ser renovado automaticamente por dois sucessivos e iguais períodos,
se não for denunciado, por qualquer das partes, com uma antecedência de 60 dias
úteis, por carta registada com aviso de recepção.
Ponto IV.3.2) O programa de concurso e caderno de encargos podem ser consulta-
dos ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1, em qualquer
dia útil, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16
horas, até ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
Ponto IV.3.6) Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias, a contar da data fixada para recepção das propostas
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos, para os concor-
rentes que nada requeiram em contrário.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � A Direcção do Serviço de Aprovisi-
onamento, António Alexandre Macedo. 3000159692

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 Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua Conceição Fernandes 4434-502

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.chvng.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 ¢

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento poderá ser exigida caução
correspondente a 5% do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas associar-
-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Anexo I, anexo II e declaração comprovativa de situação regularizada quanto a taxas sobre
comercialização de medicamentos e ou produtos de saúde emitida pelo INFARMED ou
ao INSA, consoante o caso, [conforme Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do ministro
da saúde datado de 30 de Junho, publicado no Diário da República, n.º 177, 2.ª série,
de 29 de Julho de 2004], que deverá ser acrescentada aos documentos que acompanham
a proposta nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
Nos termos do referido despacho a falta da apresentação da mencionada certidão
dará lugar à exclusão do concorrente no procedimento.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢
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 � Qualidade aferida pelo parecer dos utilizadores e do S. A.;
2 � Preço;
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
CP n.º 02-132/2005.

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

Data limite de obtenção 31 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 30 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa será o indicado, IVA
incluído, a liquidar no acto de aquisição através de cheque. Caso seja pretendido
o envio dos referidos documentos pelo correio, deverá o concorrente, com a solici-
tação, enviar cheque emitido à ordem do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
com o valor referido acrescido da quantia de 4 euros para portes de envio.

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)

31 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.
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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 de Stent´s para radiologia para o ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de Stent´s para radiologia para o ano 2005.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No serviço de aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS PT 114.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.10.1.

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)
Ver lista anexa ao programa de concurso e caderno de encargos.

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)
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento poderá ser exigida caução
correspondente a 5% do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas associar-
-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Anexo I, anexo II e declaração comprovativa de situação regularizada quanto a taxas sobre
comercialização de medicamentos e ou produtos de saúde emitida pelo INFARMED ou
ao INSA, consoante o caso, [conforme Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do ministro
da saúde datado de 30 de Junho, publicado no Diário da República, n.º 177, 2.ª série,
de 29 de Julho de 2004], que deverá ser acrescentada aos documentos que acompanham
a proposta nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
Nos termos do referido despacho a falta da apresentação da mencionada certidão
dará lugar à exclusão do concorrente no procedimento.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢
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 � Qualidade aferida pelo parecer dos utilizadores e do S. A.
2 � Preço.
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
CP n.º 02-133/2005.

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): 30 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa será o indicado,
IVA incluído, a liquidar no acto de aquisição através de cheque. Caso seja pre-
tendido o envio dos referidos documentos pelo correio, deverá o concorrente,
com a solicitação, enviar cheque emitido à ordem do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia com o valor referido acrescido da quantia de 4 euros para portes
de envio.

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)

03 /01 /2005 (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 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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 04 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas.
Local: Sala de reuniões do serviço de aprovisionamento,��� 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
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Ponto II.3) A duração do contrato a celebrar no âmbito deste concurso é de um
ano, podendo ser renovado automaticamente por dois sucessivos e iguais períodos,
se não for denunciado, por qualquer das partes, com uma antecedência de 60 dias
úteis, por carta registada com aviso de recepção.
Ponto IV.3.2) O programa de concurso e caderno de encargos podem ser consultados
ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1, em qualquer dia útil,
das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas, até
ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
Ponto IV.3.6) Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias, a contar da data fixada para recepção das propostas
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos, para os concor-
rentes que nada requeiram em contrário.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � A Direcção do Serviço de Aprovisi-
onamento, António Alexandre Macedo. 3000159693

Hospitais Civis de Lisboa

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

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
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Endereço Código postal
Rua Viriato 1069-089

Localidade/Cidade País
Lisboa

Telefone Fax
213184035

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   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de lavagem e tratamento de roupas da Maternidade do Dr. Alfredo
da Costa para o ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Serviços de lavagem e tratamento de roupas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto93.11.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 93.01.11 da categoria 93.01.1.

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 \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 01 /01 /2005 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)
5% do valor global do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da
adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As referidas no artigo 3.º do caderno de encargos.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As exigidas no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada 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 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos ¢
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
APRAM � Administração dos Portos
da Região Autónoma da Madeira, S. A.

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

Localidade/Cidade País
Funchal, Madeira Portugal

Telefone Fax
291208600 291220196

Correio electrónico Endereço internet (URL)
portosdamadeira@apram.pt www.apram.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

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
Contrato relativo ao «fornecimento e instalação de circuitos fechados de televisão
(CCTV)».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
«Fornecimento e instalação de circuitos fechados de televisão (CCTV).»

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os bens objecto do contrato serão entregues no porto do Funchal, Caniçal e Porto
Santo � Região Autónoma da Madeira, Portugal.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto32.23.50.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
As quantidades dos bens a fornecer são as expressas na parte II do caderno de en-
cargos � cláusulas técnicas.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 100001/2005.

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

Data limite de obtenção 29 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros + IVA (19%). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto pagamento, em numerário ou cheque.

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

29 /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 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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele inter-
vir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados para o
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Maternidade Dr. Alfredo da Costa,��� 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)

a) Preço, 40%;
b) Mérito técnico, 30%;
c) Experiência em prestação de serviços do mesmo tipo na área hospitalar, 30%.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � A Vogal do Conselho de Administra-
ção, Margarida Moura Theias. 3000159663

ENTIDADES PARTICULARES

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

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos ¢
Serviços £

O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £
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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 03 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 suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado pelo fundo de coesão e fundos próprios da
APRAM, S. A.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento de in-
teresse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técni-
ca, de acordo com o estabelecido no programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
(Não aplicável.)

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   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £

1 � Preço;
2 � Prazo de entrega;
3 � Prazo de garantia;
4 � Melhores condições de manutenção/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
04.02.0032.

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

Data limite de obtenção 12 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros + 13% IVA. Moeda: Euro.

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

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

14 /01 /2005 (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)
O acto de abertura das propostas é público.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sede da APRAM, S. 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.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
Fundo de coesão.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de entrega e instalação dos bens referido no n.º II.3) do presente anúncio
contar-se-á a partir da assinatura do contrato.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

23 /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.

23 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Filipe Gonçalves Marques dos Reis. 1000271181



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 284 � 4 de Dezembro de 2004 26 987

ÁGUAS DE GAIA, EM

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
Empresa Municipal Águas de Gaia Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua 14 de Outubro, 343 4430-050 Vila Nova de Gaia

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223770460 223770462

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Pavimentação da Rua da Igreja em Pedroso.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra consiste na demolição do anterior pavimento e na pavimentação a betão
betuminoso do referido arruamento, na execução de baias de estacionamento e colo-
cação de lancis para passeios. Também está prevista a marcação de sinalização ho-
rizontal, bem como as infra-estruturas eléctricas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Pedroso � concelho de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS 0104-1317
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.23.1 � construção geral de auto-estradas, estradas, vias férreas e pis-
tas de aeroportos.

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)
As quantidades constam do processo de concurso. O valor base para efeitos de
concurso é de 370 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

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 exigida em caso de adjudicação será de valor correspondente a 5% do preço
total do respectivo contrato, podendo ser prestada nos termos legais, por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia ban-
cária ou seguro-caução (à primeira solicitação), conforme escolha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Nos termos do disposto no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, ainda que entre elas
não exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empre-
sas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício de acti-
vidade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das
empresas, os requisitos exigidos no ponto 15 do programa de concurso.
No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato na modalidade
jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Apenas poderão concorrer as empresas que se encontram nas condições estabelecidas
no processo de concurso.
Para além dessas condições, e para efeitos do presente concurso, os concorrentes
deverão ser:

a) Titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados e Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:

Da 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada
pela Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao
valor global da proposta, segundo a Portaria n.º 17/2004, de 10 de Janeiro;

Os concorrentes nacionais de outros estados membros da União Europeia,
nas condições previstas no Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março;

Os concorrentes nacionais dos estados signatários do acordo sobre o Estado Eco-
nómico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos termos desse acordo e respectivos instrumentos de aplicação;

Os concorrentes nacionais dos estados signatários do acordo sobre contratos
públicos de Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos
desse acordo.

b) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI deverão apresen-
tar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado
à obra em concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no n.° 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indi-
cará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e
económica e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista;

c) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso, indicados nos n.os 16.1 e 16.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 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) ¢

1 � Qualidade técnica da proposta, 60%;
2 � Preço/qualidade dos materiais, 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
Concurso público n.º 6-A1/2004.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 10 /01 /2005 (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
Pronto pagamento, através de cheque ou dinheiro.

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): 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)
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 da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa
em nome individual, sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e o número
do bilhete de identidade do(s) representante(s). Contudo, sem intervir, poderão
assistir todas as pessoas nisso interessadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sede da Empresa Águas de Gaia, na morada indicada na secção I, ponto I1)
,��� 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)
O prazo de execução da obra é de 180 dias, contados a partir da data de consigna-
ção, incluindo-se sábados, domingos e feriados.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

23 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000159664

CICCOPN � CENTRO DE FORMAÇÃO  DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

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
CICCOPN � Centro de Formação Departamento de Compras
da Indústria da Construção Civil e Aprovisionamento
e Obras Públicas do Norte

Endereço Código postal
Rua da Espinhosa 4475-699

Localidade/Cidade País
Avioso São Pedro, Maia Portugal

Telefone Fax
229866400 229866496

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   23
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO    ¢       SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de segurança e vigilância das instalações do CICCOPN.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de segurança e vigilância das instalações do CICCOPN.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Instalações do CICCOPN, no concelho da Maia.

Código NUTS PT 114 continente norte � grande Porto.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto74.61.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.61.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 01 /02 /2005 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)
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato, com exclusão do IVA.

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
situações previstas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho, e titulares de alvará emitido pelo Ministério da Administração Interna, a que
se refere o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Definidos no artigo 9.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Definidos no artigo 9.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Definidos no artigo 9.º do 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
Alvará nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro.

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 ���������� 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
Processo n.º 00l.04/CP.

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

Data limite de obtenção 06 /01 /2005 (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)

06 /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 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 do concurso pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo nele intervir  os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: CICCOPN, sito no ponto I.1),��� dias a contar da publicação do anún-
cio 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

18 /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.

18 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Joaquim de Almeida e Silva. 3000159671

VALORSUL � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA (NORTE), 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
VALORSUL � Valorização José Manuel Abrantes
e Tratamento de Resíduos Sólidos
da Área Metropolitana de Lisboa
(Norte), S. A.

Endereço Código postal
Plataforma Ribeirinha da CP, 2696-801 São João da Talha
Estação de Mercadorias da Bobadela,
Apartado 2103

Localidade/Cidade País
São João da Talha, Loures Portugal

Telefone Fax
351219535900 351219535935

Correio electrónico Endereço internet (URL)
valorsul@valorsul.pt www.valorsul.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
«Construção de um novo edifício de balneários, posto médico e lavandaria.»

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de construção do edifício de balneários, posto médico e lavandaria:

a) Demolição de construções inutilizadas que se encontrem no local;
b) Preparação do terreno para a construção;
c) Remoção de entulhos;
d) Escavação das fundações;
e) Construção total do edifício;
f) Arranjo paisagístico envolvente.

Fazem ainda parte da empreitada todos os trabalhos que sejam indispensáveis ao
bom funcionamento da obra.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Loures, freguesia de São João da Talha.

Código NUTS 0302.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.13.50-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
Indicado em II.1.6.

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 240 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 deverá prestar, dentro do prazo e pelas formas legais, a caução cor-
respondente a 5% do preço total do contrato, sem inclusão do imposto sobre o
valor acrescentado.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada será por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março. Os pagamentos ao empreiteiro serão efectuados de acordo com o
disposto nos artigos 202.º do diploma legal supra citado.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Os concorrentes que sejam agrupamentos de empresas deverão, em caso de adjudica-
ção, associar-se em consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas, em
qualquer dos casos, em regime de responsabilidade solidária dos consorciados ou
agrupados entre si e com o consórcio ou agrupamentos 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
São admitidos os concorrentes em relação aos quais se verifique alguma das situa-
ções previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os concor-
rentes titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI),
que contenha as autorizações:

Das 1.ª, 3.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria;
Das 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria;
Das 1.ª, 3.ª, e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria.

As empresas nacionais de outros estados membros da União Europeia, não detento-
ras de certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de cer-
tificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra posta a
concurso e emitidos por autoridade competente de estado membro da União Europeia.
As empresas nacionais de estados signatários de acordo sobre o espaço económi-
co europeu, nos termos do mesmo acordo e respectivos instrumentos de aplicação.
As empresas nacionais de estados signatários do acordo sobre contratos públicos
na Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse acordo.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

Ou:

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

Preço proposto � 70%;
1 � Qualidade técnica da proposta, 20%;
1.1 � Adequação dos meios técnicos e equipamentos a utilizar na empreita, 60%;
1.2 � Características dos materiais a utilizar, 40%;
2 � Prazo de execução da obra, 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

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

Data limite de obtenção 10 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento de 500 euros por exemplar, acrescido de imposto sobre o valor acres-
centado, a ser efectuado em dinheiro ou cheque, no acto da entrega.

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

10 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 18 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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)
Podem intervir no acto público de concurso os concorrentes, ou seus representan-
tes, devidamente identificados e credenciados para o acto, até ao limite de três repre-
sentantes por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Morada da entidade adjudicante (referida 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
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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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Informação referente ao ponto II.3) Os 240 dias de contagem a partir da decisão de
adjudicação, são dias úteis.
Informação referente ao ponto IV.3.2) O processo de concurso poderá ser examina-
do nas instalações da entidade adjudicante, de segunda a quarta-feira, das 9 ho-
ras e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas, quinta-feira
das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e
30 minutos e sexta-feira das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 15 horas e 30 minutos até à data do acto público do concurso,
ou seja 11 de Janeiro de 2005, desde que tenha sido solicitado por escrito com
a antecedência mínima de dois dias.
Informação referente ao ponto IV.3.3) As propostas deverão ser enviadas por correio
registado e com aviso de recepção ou entregues em mão contra recibo, no endereço
indicado em I.1.
Informação referente ao ponto IV.3.6) O prazo considerar-se-á prorrogado, se ne-
cessário, por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais de 44 dias, nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.
Informação referente ao ponto IV.3.7.2) A abertura das propostas será efectuada
em acto público, que terá lugar na morada da entidade adjudicante, e realizar-
se-á pelas 10 horas do primeiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para a
apresentação das propostas.
A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar a empreitada, nos ter-
mos previstos no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

22 /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.

22 de Novembro de 2004. � A Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000159673

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Miguel Bombarda

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
Hospital de Miguel Bombarda Serviços de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua Dr. Almeida Amaral 1169-053

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213177400 213177462

Correio electrónico Endereço internet (URL)
compras@hmbombarda.min.saude.pt

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 11 e/ou em dias 337 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 01 /02 /2005 e/ou termo 31 /12 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

a) A capacidade financeira será avaliada de harmonia com o volume de negócios,
pelas duas declarações bancárias ou prova de subscrição de um seguro de ris-
cos profissionais e pelos documentos da prestação de contas nos últimos três
exercícios findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição;

b) A capacidade técnica será avaliada em função dos seguintes parâmetros:

Estrutura de pessoal;
Equipamento técnico utilizado;
Métodos adoptados para garantia de qualidade.

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

a) Duas declarações bancárias autenticas, de entidades diferentes, que atestem a
capacidade financeira do concorrente ou prova de subscrição de um seguro de
riscos profissionais;

b) Documento de prestação de contas dos últimos três exercícios findos ou dos
exercícios findos desde a respectiva constituição;

c) Declaração sobre o volume de negócios relativa aos três últimos anos;
d) Apresentação de lista dos principais serviços nos últimos três anos, seus mon-

tantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou na sua falta
e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração dos concor-
rentes.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Indicação do pessoal médio anual do concorrente nos três últimos anos e descrição
do equipamento técnico utilizado e dos métodos adoptados pelos concorrentes
para garantia da qualidade.

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

Data limite de obtenção 14 /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
Por cheque ou meios monetários.

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): 17 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 horas.
Local: Salão Nobre do Hospital Miguel Bombarda,��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O presente anúncio rectifica o publicado na 3.ª série, do Diário da República, n.º
252, de 26 de Outubro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � A Vogal Executiva, Ana Isabel
Gonçalves. 3000159659

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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 Lisboa, Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos Arqt.ª Ana Paula Marques
e Obras, Departamento de Empreitadas, Dr.ª Isabel Santos Camacho
Prevenção e Segurança de Obras,
Divisão de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais
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Endereço Código postal
Campo Grande, 13, 6.º 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

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 ¢

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   ¢

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Faz-se saber que, no âmbito da «empreitada n.º 2375/04/DPP � Concepção e
Construção do Edifício Sede de Serviços Médicos dos Serviços Sociais da Câmara
Municipal de Lisboa � sector B das Olaias/Avenida Afonso Costa», foi rectifica-
do o ponto II.1.10) do anúncio.
Rectificação ao anúncio n.º 3000157201 de abertura de procedimento publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 262, de 8 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

24 /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.

24 de Novembro de 2004. � O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000159716
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Anúncio

Alvará n.º 16 � LR/2004

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 133�A/97, de 30 de Maio, foi decidido,
em 27 de Outubro de 2004, pela directora do Centro Distrital de So-
lidariedade e Segurança Social de Leiria conceder o presente alvará de
abertura e funcionamento do estabelecimento Centro e Actividades
de Tempos Livres, sito na Rua António Matos Bonito, 15, Ordem,
2430 Marinha Grande, freguesia de Marinha Grande, concelho de
Marinha Grande, distrito de Leiria, propriedade de Margarida Maria
Alvarez Martins.

A actividade e respectiva lotação máxima autorizada é a seguinte:

Valência � centro de actividades de tempos livres;
Lotação máxima � 20 crianças em simultâneo.

Foi este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso
no Centro Distrital de Segurança Social de Leiria.

27 de Outubro de 2004. � A Directora, Maria da Conceição T. B.
Cruz. 3000159098

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 3967/SEP

A Direcção Geral de Transportes Terrestres faz saber que a empre-
sa Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A., com sede na
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 13.º, 4350-158 Porto, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Maia, conce-
lho da Maia e Porto (Cordoaria), concelho do Porto, ambas do distri-
to do Porto, passando por Godim, Padrão, Ponte Moreira, Araújo,
Recarei, Monte Burgos, Carvalhido e Carvalhosa, em substituição da
carreira Porto (Avenida dos Aliados) � Porto (Praça de Lisboa) via
Maia � Conc. 4756.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data
da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo pro-
cesso na delegação de transportes do norte, sita na Rua do Campo
Alegre, 1459, 1.º, Porto.

11 de Novembro 2004. � A Directora de Serviços, Odete Ferreira.
3000159235

Aviso n.º 3973/SEP

A Direcção Geral de Transportes Terrestres faz saber que a empre-
sa Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., com sede na
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 13.º, 4350-158 Porto, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Maia (Pa-
drão Moreira), concelho da Maia e Porto (Avenida dos Aliados),
concelho do Porto, ambas do distrito do Porto, passando por Godim,

Maia (Câmara), Catassol (Lar do Comércio), Santana, S. Mamede
Infesta, Igreja de Paranhos e Constituição, em substituição da carrei-
ra Porto (Avenida dos Aliados) � Porto (Praça de Lisboa) via Maia �
 Conc. 4756.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data
da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo pro-
cesso na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Campo
Alegre, 1459, 1.º, Porto.

11 de Novembro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete
Ferreira. 3000159236

Aviso n.º 3976/SEP

A Direcção Geral de Transportes Terrestres faz saber que a empre-
sa Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., com sede na
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 13.º, 4350-158 Porto, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Maia
(Vermoim), concelho da Maia e Porto (Avenida dos Aliados), conce-
lho do Porto, ambas do distrito do Porto, passando por Maia (Pr. do
Município), Matosinhos (Quelhas-Fábrica da Cerveja), Matosinhos
(Arroteia), Matosinhos (Tronco), Porto (Amial), Porto (Arca
D�Agua) e Porto (Praça da República) em substituição da carreira Porto
(Praça de República) � Porto (Praça da República), Circulação �
 Conc. 3453.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data
da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo pro-
cesso na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Campo
Alegre, 1459, 1.º, Porto.

11 de Novembro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete
Ferreira. 3000159237

Aviso n.º 3978/SEP

A Direcção Geral de Transportes Terrestres faz saber que a empre-
sa Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., com sede na
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 13.º, 4350-158 Porto, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Maia, conce-
lho da Maia e Porto (Praça da República), concelho do Porto, ambas
do distrito do Porto, passando por Maia (Catassol), Maia (Gueifaes),
Maia (Agra), Maia (Parada), Maia (S. Gemil), Porto (Enxurreiras/
Areosa, Porto (Silva Tapada) e Porto (Fontinha) em substituição da
carreira Porto (Praça de República) � Porto (Praça da República),
Circulação � Conc. 3453.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-
-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data
da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo pro-
cesso na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Campo
Alegre, 1459, 1.º, Porto.

11 de Novembro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete
Ferreira. 3000159234

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio

Processo n.º 524/04.0TBACN.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Requerente � João Pessegueiro � Comércio de Lãs, L.da

Requerido � Ramos Raposo, L.da e outro(s).
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de insolvência acima identificados.

No Tribunal da Comarca de Alcanena, secção única de Alcanena,
no dia 10 de Novembro de 2004, às 23 horas e 59 minutos, foi pro-
ferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es) � Ra-
mos Raposo, L.da, com sede em Minde, na morada indicada.

São administradores do devedor � Mário Ramos Raposo, endere-
ço: Rua João Higmo, 6, Minde, 2395 Minde; Carla Maria Lourenço
Caetano Raposo, nacionalidade de portuguesa, número de identifica-
ção fiscal 190862920, endereço: Rua João Higino, 6, 2395-184 Minde,
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.

Dr. Luís Miguel Duque Carreira com endereço na Rua Gen. Trinda-
de, Apartado 20, 2485 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.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º � Código de Insolvência e Re-
cuperação de Empresas].

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 e 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 Código de Insolvência e Recuperação de Empresas), acom-
panhado 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 Código de Insolvência e Recupe-
ração de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas):

A proveniência dos créditos, data do vencimento, montante 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 24 de Janeiro de 2005, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, 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 Código de Insol-
vência e Recuperação de Empresas).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10
dias (artigo 42.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empre-
sas), e/ou deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º e
42.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de
prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as
testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites pre-
vistos no artigo 789.º do Código do Processo Civil [alínea c) do n.º 2
do artigo 24.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas].

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 judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas).

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 Código de Insolvência e Recupe-
ração de Empresa).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o adminis-
trador da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas
dívidas da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que
representem um quinto do total dos créditos não subordinados reco-
nhecidos na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na
estimativa do juiz (artigo 193.º Código de Insolvência e Recupera-
ção de Empresas).

11 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Paula Paes de
Carvalho. � A Oficial de Justiça, Maria Filomena D. Faria Dias.

3000159656

TRIBUNAL DA COMARCA DE CHAVES

Anúncio

Processo n.º 896/04.7TBCHV.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Devedor � Lazer Tâmega, L.da

Credor � O Mundo da Música Flaviense, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de insolvência acima identificados.

No Tribunal da Comarca de Chaves, 1.º Juízo de Chaves, no dia, ao
meio dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s)
devedor(es): Lazer Tâmega, L.da, endereço: Rua de Dili, 6, Santa Cruz/
Trindade, 5400-000 Chaves com sede na morada indicada.

São administradores do devedor � Isabel Maria Pereira de São
Marcos 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.

Dr. João Carlos Cardoso Gonçalo, endereço: Quinta das Heras, blo-
co D, 1.º D, 5400-476 Chaves.

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.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º Código de Insolvência e Recupera-
ção de Empresas].

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 apresenta-

do ou remetido por via postal registada, ao administrador da in-
solvência nomeado, para o domicílio constante do presente edital
(n.º 2 artigo 128.º do Código de Insolvência e Recuperação de Em-
presas), acompanhado dos documentos probatórios de que dispo-
nham.

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 Código de Insolvência e Recupe-
ração de Empresas).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1,
artigo 128.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
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 20 de Janeiro de 2005, 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 Código de Insol-
vência e Recuperação de Empresas).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10 dias
(artigo 42.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas), e/ou
deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º e 42.º do
Código de Insolvência e Recuperação de Empresas).
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Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de
prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as
testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites pre-
vistos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c) do n.º 2
do artigo 24.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas].

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 judiciais
(n.º l do artigo 9.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas).

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 Código de Insolvência e Recupe-
ração de Empresas).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador
da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da
insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem
um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na sen-
tença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do juiz
(artigo 193.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas).

12 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Manuela Macha-
do. � O Oficial de Justiça, Francisco José Sousa T. Branco.

3000159697

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 647/04.6TJCBR.
Falência (requerida).
Credor � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Falido � Coimbrafil � Sociedade Fiação de Algodão, L.da e outro(s).

Dr.ª Maria Catarina Gonçalves, juiz de direito do 1.º Juízo Cível do
Juízos Cíveis de Coimbra:

Faz saber que por sentença de 15 de Setembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da sociedade, Coimbrafil �
Sociedade Fiação de Algodão, L.da, número de identificação fiscal
503550701, com sede na Estrada de Coselhas, 3000 Coimbra, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Em-
presa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. José Rodrigues Bento, com
endereço na Rua do Progresso, 30, 3.º direito, Coimbra, 3045-113
Coimbra.

16 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria Catarina
Gonçalves. � A Oficial de Justiça, Ana Marques. 3000159669

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 2579/04.9TJCBR.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (apresentação).
Requerente � Coimbrobra � Emp. Const. Civis Industrias, L.da

Credor � Caixa Geral de Depósitos e outro(s).

São citados os credores da requerente Coimbrobra � Emp. Const.
Civis Industrias, L.da, portadora do identificação de pessoa colecti-
va n.º 500771669, com sede na Rua Carlos Seixas, 107, cave, sala
A, em Coimbra, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-

go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção de Empresa e Falência.

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Setembro de 2004.

21 de Setembro de 2004. � A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. �
 O Oficial de Justiça, Rui Dias. 3000159680

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 2128/04.9TBFLG.
Insolvência pessoa colectiva (requerida).
Credor � Instituto da Segurança Social, I. P.
Devedor � Abílio Faria & Ferreira da Cunha, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados nos autos de
insolvência acima identificados.

No Tribunal da Comarca de Felgueiras, 3.º Juízo de Felgueiras, no
dia 22 de Outubro, à noite, foi proferia sentença de declaração de
insolvência do(s) devedor(es).

Abílio Faria & Ferreira da Cunha, número de identificação fiscal
501474005, endereço: Barrosas, Idães, 4610 Felgueiras, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr. Jorge Rúben Fernandes Rego, endereço: Rua Álvaro Castelões,
821, S/3.2, 4450-043 Matosinhos.

São administradores do devedor:

Abílio Faria da Cunha, casado, endereço com domicílio profis-
sional, Barrosas, Idães, 4610-000 Felgueiras.

Maria Cármen Ferreira da Cunha, casada, endereço com domicílio
profissional, Barrosas, Idães, 4610-000 Felgueiras a quem é
fixado domicílio na(s) morada(s) indicada(s).

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que pode, no prazo de cinco
dias, requerer que a sentença seja complementada com as restantes men-
ções do artigo 36.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10 dias
(artigo 42.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa), e/ou
deduzidos embargos, no prazo de cinco dias (artigos 40.º e 42.º do
Código de Insolvência e Recuperação de Empresa).

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 (n.º 2 do
artigo 25.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a dilação
dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa).

Terminando o prazo em dias que os tribunais estiverem encerra-
dos, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

25 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Carlos Armando C.
R. de Carvalho. � A Oficial de Justiça, Manuela Pereira.

3000159526

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

Anúncio

Processo n.º 1788/04.5TBLRA.
Processo Especial de Recuperação de Empresa (requerida).
Efectivo Com. Credores � Instituto de Gestão Financeira da Segu-

rança Social e outro(s).
Requerida � Fábrica de Plásticos do Lena, L.da e outro(s).

São notificados os credores de requerido: Fábrica de Plásticos
do Lena, L.da, número de identificação fiscal 500107335, domicílio:
Rua dos Outeiros, 45, Gandara dos Olivais, 2400 Leiria que por des-
pacho/decisão, foi designado o dia 7 de Janeiro de 2005 pelas 10 horas
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para a realização da assembleia de credores no Edifício deste Tribu-
nal, como preceitua o disposto nos artigos 28.º do Código dos Pro-
cessos 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 l do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
25 de Março de 2004, e o seu duplicado encontra-se à disposição de quem
o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de expediente.

29 de Setembro de 2004. � A Juíza de Direito, Anabela Silva. �
 A Oficial de Justiça, Maria Manuela da Cruz Bártolo. 1000271192

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

Anúncio

Processo n.º 2776/04.7TBLRA.
Falência (requerida).
Suplente Com. Credores � Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.
Requerido � Armando Martins Santiago e outro(s).

Dr.ª Patrícia Cordeiro Costa, juíza de direito do 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que por sentença de 12 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Armando
Martins Santiago, estado civil: casado, número de identificação fiscal
162760825, com residência fixada em Centro Comercial S. Francis-
co, loja 12, Leiria, 2400-000 Leiria, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do Código
dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Carlos Henrique Martins Maia
Pinto, número de identificação fiscal 147321603, endereço: Avenida
D. João III, Edifício 2000, entrada A, 3.º esquerdo, 2400-163 Leiria.

16 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Patrícia Cordeiro
Costa. � O Oficial de Justiça, João Manuel P. Rodrigues.

1000271248

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo n.º 475/04.9TBPFR-C.
Prestação de contas (liquidatário).
Requerente � Anabela Ferreira.
Falido � ELLAE � Perfumaria Cosmética Lingerie, L.da

Dr. Gonçalo Oliveira Magalhães, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a/o falido, notificados para no pra-
zo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º l do Código dos
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência).

15 de Novembro de 2004. � O Juiz de Direito, Gonçalo Oliveira
Magalhães. � A Oficial de Justiça, Águeda Moreira Cerquerda Sá.

3000159648

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 2378/04.8TJVNF.
Falência (apresentação).
Falido � Hortaltex, Confecções, L.da

Credor � Banco Totta & Açores e outro(s).

Dr.ª Ana Olívia E. S. Loureiro, juíza de direito deste Tribunal, faz saber:

Que por sentença de 9 de Novembro de 2004, proferida nos pre-
sentes autos, foi declarada a falência de falido: Hortaltex, Confec-
ções, L.da, número de identificação fiscal 504174924, domicílio: lu-
gar de Hortal, Monte Cordova, 4780-000 Santo Tirso, 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 Em-
presa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. José Barros de Oliveira, nú-
mero de identificação fiscal 133643492, bilhete de identidade 3156854,
com endereço na Avenida Rocha Gonçalves, 3, 4740-207 Esposende,
telefone: 253962987/253963323.

10 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Olívia E. S.
Loureiro. � O Oficial de Justiça, António Borges. 3000159717

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 841/04.0TYLSB.
Processo Especial de Recuperação Empresa (apresentação).
Requerente � OCC � Indústria de Solas, L.da e outro(s).
Credor � Joaquim Pereira da Costa.

São citados os credores de OCC � Indústria de Solas, L.da, número
de identificação fiscal 502014806, domicílio: Rua Latino Coelho, 87,
1000 Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus crédi-
tos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 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 12 de Agosto de 2004.

17 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000159694

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 843/04.6TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � M. Leal & Figueiredo, L.da

São citados os credores de requerente: M. Leal & Figueiredo, L.da,
número de identificação fiscal 500172986, domicílio: Rua Paulo
Duque, 40, Dafundo, Algés, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração de Empresa e Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Agosto de 2004.

13 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000159646

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Aviso

Para os devidos efeitos torno público que, por deliberação do con-
selho de administração de 15 de Novembro de 2004, Maria de Fátima
Vaz Osório Rodrigues da Fonseca, técnica superior de 1.ª classe, eco-
nomista, foi destacada para o exercício de funções daquela categoria,
na Comunidade Urbana do Vale do Sousa, com efeitos a partir de 1 de
Dezembro de 2004.

23 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Alberto Fernando da Silva Santos. 1000271219
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para preenchimento
de um lugar de técnico de 2.ª classe � estagiário

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
19 de Novembro de 2004, nomeei o candidato aprovado em estágio,
Ricardo Pinto de Miranda, o qual deverá tomar posse do cargo no
prazo de 20 dias após a publicação deste aviso no Diário da Repúbli-
ca. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2004. � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 3000159698

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

No uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando o
disposto no Decreto-Lei n.º 144/2002, de 20 de Maio, determino a
transição, do seguinte funcionário, com ocupação de lugar vago:

Nome � José João Linhares;
Número de funcionário � 415;
Categoria anterior:

Designação � cabouqueiro;
Escalão � 3;
Índice � 155.

Nova categoria:

Designação � varejador;
Escalão � 1;
Índice � 155.

Vagas � 1.

(Não carece de Visto do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 3000159700

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de 11 lugares de cantoneiro

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que,
por despacho do signatário exarado, em 12 de Novembro de 2004,
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de 11 lu-
gares de cantoneiro, do quadro de pessoal operário semi-qualificado,
deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e caduca
com o seu preenchimento. Os candidatos com deficiência (com um grau
de incapacidade igual ou superior a 60%) têm preferência, em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal,
nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

3 � O local de trabalho é na área do Município de Castro Daire.
4 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Ou-

tubro; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho; Decreto-Lei n.º 247/87,
de 17 de Junho; 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 Dezem-
bro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Portaria n.º 807/99, de 21 de
Setembro.

5 � Remuneração base � a remuneração base corresponde ao escalão 1,
índice 137, a que corresponde o vencimento ilíquido de 425,15 euros, de
acordo com o disposto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, e legislação complementar, sendo as condições de
trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

6 � O conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 1/90,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23 de
27 de Janeiro de 1990.

7 � Métodos de selecção:
7.1 � Prova oral de conhecimentos será pontuada numa escala de

0 a 20 valores e versará sobre as matérias constantes dos programas
de provas a seguir indicados:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro (Quadro de Competências e Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das freguesias);

Decreto-Lei n.º 100/99, 31 de Março, na redacção que lhe foi
conferida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 25 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio (Regime de Férias, Faltas e Licenças dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública).

7.2 � Entrevista profissional de selecção � com duração de
20 minutos, visará determinar e avaliar, mediante uma relação inter-
-pessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões
do candidato, por comparação com o perfil de exigências da função,
definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Motivação para o desempenho da função;
c) Conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover;
d) Sentido de responsabilidade.

Em que a respectiva nota resultará da aplicação da seguinte fórmula:

a) + b) + c) + d)
EP = �������

4

7.3 � O critério de classificação final será de 0 a 20 valores e resulta
da média aritmética simples dos métodos de selecção, traduzida por:

POC + EPS
CF = ������

2

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � Poderão candidatar-se ao lugar os indivíduos que, cumulativa-
mente, sejam possuidores dos seguintes requisitos:

8.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

cício da função e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8.2 � Especiais � possuir a escolaridade obrigatória.
9 � Formalização das candidaturas � os interessados deverão di-

rigir o requerimento ao presidente da Câmara Municipal de Castro
Daire, Rua de Dr. Pio Figueiredo, 42, 3600-214 Castro Daire, solici-
tando a admissão ao concurso, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado.

9.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturali-
dade, data de nascimento, estado civil, número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu, número de
identificação fiscal, residência e código postal, telefone), e ainda
se possui os requisitos gerais de admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
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c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir na
apreciação do seu mérito, deverá apresentar documentos
comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não serem
consideradas;

d) Identificação do concurso, bem como o número e data do
Diário da República, em que se encontra publicitado;

9.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de fotocópia do certificado de habili-
tações literárias, fotocópia do bilhete de identidade actualizado e nú-
mero de identificação fiscal.

10 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante aos
requisitos gerais a que aludem as 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, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos. A não
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos de admis-
são exigíveis, constantes do aviso de abertura, determina a exclusão
do concurso.

11 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas quan-
do for o caso, no edifício dos Paços do Município.

12 � O dia, hora e local das provas serão marcados oportunamen-
te e os candidatos avisados por escrito.

13 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr. José Manuel Santos Ferreira, vereador a tem-
po inteiro da Câmara Municipal.

Vogais efectivos � Dr. António Oliveira Giroto, vereador a
tempo inteiro, que substituirá o presidente nas suas faltas e/ou
impedimentos, e Nuno de Brito Paulino Rocha, encarregado
geral.

Vogais suplentes � engenheiro Ernesto da Silva Rodrigues, chefe
da Divisão de Obras, Planeamento e Ambiente; arquitecto Pedro
Salvador, técnico superior de 2.ª classe.

15 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira. 1000271211

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Novembro de 2004, e na sequência de concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 196/2004, de 20 de
Agosto, foram nomeados na categoria de operário semiqualificado �
 cantoneiro, os seguintes candidatos:

João Carlos Vaz Tavares;
Samuel Ramos Alves.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de Visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 1000271252

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Novembro de 2004, e na sequência de concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 196/2004, de 20 de
Agosto, foi nomeado na categoria de operário semiqualificado �
 cabouqueiro, o seguinte candidato � Fernando Simões Rodrigues Mota.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei  n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 1000271255

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Novembro de 2004, e na sequência de concurso aberto por

aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 196/2004, de
20 de Agosto, foram nomeados na categoria de operário qualificado �
pedreiro, os seguintes candidatos:

Amílcar Manuel Rodrigues Gonçalo;
Diamantino Fernandes Cordeiro.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 1000271257

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Novembro de 2004, e na sequência de concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 196/2004, de 20 de
Agosto, foi nomeada na categoria de auxiliar de serviços gerais, a
seguinte candidata � Maria Clara Martins Gomes Manaia.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 1000271258

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
20 de Agosto de 2004 do presidente da câmara, foram nomeados para
dois lugares de operário, da carreira de canalizador (operário qualifi-
cado), Joaquim Vicente da Silva Estevam e Manuel João Mendes Teles,
candidatos aprovados e classificados, respectivamente, no primeiro e
segundo lugares, no concurso externo de ingresso para provimento de
dois lugares de operário, da carreira canalizador (operário qualifica-
do), cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2004.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

As nomeações acima mencionadas não estão sujeitas à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º con-
jugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

5 de Novembro de 2004. � O Vereador com competência delega-
da, Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000271280

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
8 de Novembro de 2004 do vereador com competência delegada,
foi nomeado para um lugar de bombeiro de 3.ª classe, da carreira de
bombeiro municipal, Luís Fernando Gomes Godinho da Silva, candi-
dato aprovado no estágio do concurso externo de ingresso para seis
estagiários (bombeiros recrutas), com vista ao provimento de seis
lugares de bombeiro de 3.ª classe, da carreira de bombeiro munici-
pal, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 173, de 27 de Julho de 2001, com alteração da compo-
sição do júri publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 109,
de 12 de Maio de 2003.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do 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.

9 de Novembro de 2004. � O Vereador com competência delega-
da, Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000271283
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

Nos termos do disposto no 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, faz-se público que, por meus despachos de 16 de No-
vembro de 2004, se encontram abertos concursos internos de acesso
geral para provimento dos seguintes lugares vagos existentes no qua-
dro de pessoal desta câmara municipal:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior:
1.1.1 � Concurso I � categoria de técnico superior de 1.ª classe,

da carreira de engenheiro do ambiente � um lugar.
1.2 � Grupo de pessoal operário altamente qualificado:
1.2.1 � Concurso I � categoria de operário principal, da carreira

de mecânico � um lugar.
1.3 � Grupo de pessoal operário qualificado:
1.3.1 � Concurso I � categoria de operário principal, da carreira

de trolha � um lugar.
1.3.2 � Concurso II � categoria de operário principal, da carrei-

ra de calceteiro � cinco lugares.
1.3.3 � Concurso III � categoria de operário principal, da carrei-

ra de canalizador � dois lugares.
1.3.4 � Concurso IV � categoria de operário principal, da carrei-

ra de pintor � três lugares.
1.3.5 � Concurso V � categoria de operário principal, da carreira

de electricista � um lugar.
2 � Prazo de validade � os concursos visam exclusivamente o

provimento das vagas referidas, caducando com o respectivo preen-
chimento.

3 � Local de trabalho � área do Município de Espinho.
4 � Conteúdos funcionais:
4.1 � Grupo de pessoal técnico superior � concurso I � o con-

teúdo funcional, de acordo com o previsto mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 245/85, de 15 de Julho.

4.2 � Grupo de pessoal altamente qualificado � concurso I � o
conteúdo funcional, de acordo com o previsto no Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

4.3 � Grupo de pessoal operário qualificado.
4.3.1 � Concurso I � o conteúdo funcional, de acordo com o

previsto no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro.

4.3.2 � Concurso II � o conteúdo funcional, de acordo com o
previsto no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

4.3.3 � Concurso III � o conteúdo funcional, de acordo com o
previsto no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro.

4.3.4 � Concurso VI � o conteúdo funcional, de acordo com o
previsto no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro.

4.3.5 � Concurso V � o conteúdo funcional, de acordo com o
previsto no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro.

5 � Remuneração, e condições de trabalho:
5.1 � a) Para todos os concursos a remuneração estará de acordo com

o previsto nos n.os 1 e 2, de artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro.

5.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � poderão candidatar-se os indivíduos que

cumulativamente sejam possuidores dos requisitos gerais previstos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

6.2 � Requisitos especiais:
6.2.1 � Grupo de pessoal técnico superior � concurso I � os pre-

vistos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

6.2.2 � Grupo de pessoal operário altamente qualificado � concur-
so I � os previstos no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99,
de 10 de Dezembro. Grupo de pessoal operário qualificado � concur-
sos I, II, III, IV e V � os previstos no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar do dia imediato ao da publi-

cação do presente aviso no Diário da República.
7.2 � Forma � as candidaturas devem ser formalizadas mediante

requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho, podendo ser entregue directamente no Gabinete de Atendimen-

to ou remetido pelo correio, registado, expedido até ao termo do prazo
fixado, para Largo Dr. José Salvador, Apartado 700, 4501-901 Espi-
nho, nele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, núme-
ro e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, códi-
go postal e telefone;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência ao número e data do Diário da República em que foi
publicado este aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou constitu-
írem motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente
comprovadas.

7.3 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados sob
pena de exclusão dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candidato;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais

(acções de formação, estágios, seminários, etc.).

7.4 � Não é exigida a apresentação da documentação referida nas
alíneas a), b), d), e) e f) previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, desde que os candidatos declarem nos respectivos requeri-
mentos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um desses requisitos.

7.5 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta câ-
mara municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos
existentes no seu processo individual.

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

9 � As falsas declarações prestadas pelos  candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar para
todos os concursos, serão, nos termos dos artigos 19.º, 22.º, 23.º e
alínea f) do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

11 � Cada um dos métodos de selecção serão classificadas numa
escala de 0 a 20 valores e a ordenação final dos candidatos será feita de
harmonia com a classificação final, que resultará da média aritmética
ponderada, das classificações obtidas nos dois métodos de selecção.

12 � O local, a data e hora da realização dos métodos de selecção
serão a devido tempo comunicados por ofício registado a todos os
candidatos.

13 � Os critérios da apreciação e ponderação constam de actas de
reuniões do júri dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candi-
datos, sempre que solicitadas.

14 � As listas de candidatos e de classificação final serão
publicitadas, nos termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º, 38.º, 39.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho.

15 � Os júris dos concursos terão a seguinte composição:

Técnico superior (engenheiro do ambiente):

Presidente � Rolando Nunes de Sousa, vice-presidente da
câmara.

Vogais efectivos � engenheiro Manuel Francisco Ferreira
da Rocha, vereador, e engenheiro Afonso Nogueira da
Silva, director do Departamento de Serviços Básicos.

Vogais suplentes � engenheiro Armando Jorge Martins
Sousa Magalhães, chefe da Divisão de Águas e Saneamen-
to, e engenheiro António Manuel Pereira Alves, chefe
da Divisão de Trânsito e Serviços Instrumentais.

Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.
Operário altamente qualificado (mecânico):

Presidente � engenheiro Afonso Nogueira da Silva, direc-
tor do Departamento de Serviços Básico.

Vogais efectivos � Álvaro Domingues Ramos Meireles, en-
carregado de operário qualificado, e Dr. João Eduardo Silva
Cavacas, técnico superior de 2.ª classe (recursos humanos).

Vogais suplentes � engenheiro Armando Jorge Martins
Sousa Magalhães, chefe da Divisão de Águas e Saneamen-
to, e engenheiro Joaquim Alexandre Guerra Cardoso
Moreira de Sá, técnico superior de 2.ª classe de engenha-
ria do ambiente.
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Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.
Operários qualificado (trolha, calceteiro, canalizador, pintor e

electricista):

Presidente � engenheiro Afonso Nogueira da Silva, direc-
tor do Departamento de Serviços Básico.

Vogais efectivos � Álvaro António das Neves Duarte, téc-
nico superior de 2.ª classe (engenheiro civil), e Dr. João
Eduardo Silva Cavacas, técnico superior de 2.ª classe (re-
cursos humanos).

Vogais suplentes � engenheiro Armando Jorge Martins
Sousa Magalhães, chefe da Divisão de Águas e Saneamen-
to, e engenheiro Joaquim Alexandre Guerra Cardoso
Moreira de Sá, técnico superior de 2.ª classe de engenha-
ria do ambiente.

Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 de Novembro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Ro-
lando Nunes de Sousa. 1000271206

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Edital

Alteração da licença de operação do loteamento sito no
Lugar do Seixo, freguesia de Fânzeres � Alvará n.º 54/
78, em nome de Sociedade Cooperativa de Construções
A Flor de Gondomar, S. C. A. R. L.

Discussão pública

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de
Gondomar:

Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º e artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de aber-
tura da discussão pública da alteração ao alvará n.º 54/78 do loteamento
sito no Lugar do Seixo, freguesia de Fânzeres e a que respeita o pro-
cesso n.º 3124/71, em nome de Sociedade Cooperativa de Constru-
ções A Flor de Gondomar, S. C. A. R. L, terá a duração de 15 dias e
iniciar-se-á no 9.º dia posterior ao da publicação deste edital no Diá-
rio da República.

A alteração ao loteamento, requerida por António Alberto Esteves,
consiste relativamente ao lote n.º 11, na previsão da construção de
anexos para garagem e arrumos.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração, deve-
rão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Gondomar, devidamente identificado
o seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através do seguro
do correio no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares,
sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93, 4420-091 Gondomar,
podendo o respectivo processo ser consultado no mesmo departamento,
todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

12 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Valentim
Loureiro. 3000159696

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de assistente administrativo especialista

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, o presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

1 � Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por despacho
do presidente da Câmara Municipal, de 12 de Novembro do ano 2004,

encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno de acesso geral de provimento de um lugar para assistente ad-
ministrativo especialista, do quadro desta Câmara Municipal.

2 � Carreira e categoria � assistente administrativo especialista,
da carreira administrativa.

3 � Tipo de concurso � interno de acesso geral.
4 � Local de trabalho � na área do município da Guarda.
5 � Legislações aplicáveis � ao presente concurso são aplicáveis

as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
com as adaptações à administração local do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º44/99, de 11 de Junho, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 � Prazo de validade � o presente concurso esgota-se com o
preenchimento da vaga colocada a concurso.

7 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto.

8 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as
condições de trabalho e demais regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

9 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Ja-
neiro de 1989.

10 � Requisitos de admissão ao concurso:
10.1 � Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas a que se

candidata;
f) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

10.2 � Especiais � os definidos na alínea a) no n.º 1 do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável por força do n.º 1
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que
o mesmo é dizer, permanência na categoria anterior (assistente ad-
ministrativo principal), durante pelo menos três anos, classificados
de Bom.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso são os seguintes:

11.1 � Entrevista profissional de selecção, prova oral de conhe-
cimentos e avaliação curricular cujo programa consta do anexo ao
presente aviso.

11.3 � A classificação final é a resultante da média aritmética
obtida pela classificação da seguinte fórmula:

POC + EPS + AC
CF = ���������

3

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional;
AC = avaliação curricular.

11.3 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constarão das actas de reuniões do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11.4 � Publicação � as listas dos candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Concelho, informa e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Formalização da candidatura � as candidaturas devem ser
formalizados mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal da Guarda e enviados pelo correio com aviso de recep-
ção, ou entregue directamente na Repartição de Recursos Humanos,
do qual constarão os seguintes elementos de identificação � nome,
estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência,
profissão, habilitações literárias, bilhete de identidade e número de
contribuinte fiscal.
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12.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos mencionados no n.º 10, os quais pode-
rão ser dispensados para admissão ao concurso, se o candidato decla-
rar no próprio requerimento, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a
cada uma das condições referidas nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho.

12.2 � O disposto no número anterior não impede que seja exigida
aos candidatos no caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a
apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

12.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em que
especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.

12.4 � Os funcionários pertencentes aos serviços ou organismos
para cujos lugares o concurso é aberto são dispensados da apresenta-
ção de documentos comprovativos dos requisitos que constem do
respectivo processo individual, nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do
diploma legal atrás referido.

13 � Constituição do júri:

Presidente � professor Dr. Amândio Pereira Baía, vereador do
município da Guarda.

Vogais efectivos:

1.º José Manuel Morgado Guerra, director de Departamen-
to Administrativo do Município da Guarda.

2.º Conceição de Jesus Pissarra Baia Lopes, técnica superi-
or de 1.ª classe do município da Guarda.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Ana Margarida Pereira de Oliveira Garcia, chefe de
Divisão dos Recursos Humanos em comissão de serviço
do município da Guarda.

2.º Carlos Manuel Granjo, chefe de Divisão Administrativa
em regime de substituição do município da Guarda.

Nos termos do n.º 2, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, o 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e os vogais efectivos serão substituídos pelos vogais suplentes.

14 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do ministro-adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da ministra para a igualdade,
declara-se que em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a administração pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos nos ter-
mos do disposto anterior serão sujeitos a uma prova teórica oral de
conhecimentos gerais, com carácter eliminatório, que será classifica-
da numa escala de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que
obtenham, nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

A prova anuncia a forma oral, será de natureza teórica, terá a duração
de 30 minutos e será cotada numa escala de 0 a 20 valores e versará sobre
conhecimentos gerais, obedecendo ao seguinte programa de provas:

Conhecimentos gerais:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e Constituição
da República Portuguesa (Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de
Setembro;

Deontologia profissional � carta ética � 10 princípios da
Administração Pública � Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;

Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e
das Freguesias e Respectivas Competências � Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

A entrevista profissional de selecção visará determinar e avaliar,
numa relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Perfil e experiência profissional para o desempenho do cargo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de
15 minutos.

A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos candidatos,
sendo considerados e ponderados os seguintes factores � habilitações
literárias de base, formação profissional relacionada com a área funcio-
nal do lugar posto a concurso, experiência profissional e classificação de
serviço, os quais serão ponderados segundo a seguinte fórmula:

HA + FP + EP + CS
AC = ����������

4

em que

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á do seguinte modo:

Habilitações mínimas exigidas � 18 valores;
Habilitações superiores às exigidas � 20 valores

FP � Formação profissional na área:

De uma a três acções � 16 valores;
De três a cinco acções � 18 valores;
Mais de cinco acções � 20 valores.

EP � Experiência profissional � para a determinação deste fac-
tor de avaliação curricular, serão ponderados os anos de experiência
na função pública, na carreira e categoria profissional, sendo os mes-
mos quantificados segundo a seguinte fórmula:

FP + EC + EC
EP = �������

3

sendo:

EP = experiência profissional;
FP = tempo de serviço na função pública;
EC = tempo de serviço na respectiva carreira profissional;
EC = tempo de serviço na respectiva categoria profissional.

Os factores de ponderação acima anunciados, consubstanciados no
tempo de serviço na função pública, tempo de serviço na respectiva
carreira profissional e tempo de serviço na respectiva categoria pro-
fissional, serão valorados da seguinte forma:

Mais de 8 anos � 20 valores;
Até 8 anos � 18 valores;
Até 6 anos � 16 valores;
Até 4 anos � 14 valores.

CS � Classificação de serviço:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

15 de Novembro de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000159649

Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara Municipal de 19 de Novembro de 2004, foi nome-
ada para o lugar de técnico superior principal, a candidata Conceição
de Jesus Pissarra Baia Lopes, aprovada no concurso interno de acesso
limitado, cujo aviso de abertura foi afixado no placard da Divisão
dos Recursos Humanos em 13 de Outubro de 2004.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

22 de Novembro de 2004. � Pela Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000159647
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Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara Municipal de 26 de Novembro de 2004, foi nome-
ada para o lugar de técnico generalista (estagiário) na área de enge-
nharia do ordenamento e recursos naturais, a candidata Sandra Maria
Conceição Brito, aprovada no concurso externo geral de ingresso, cujo
aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 119, de 21 de Maio de 2004.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

29 de Novembro de 2004. � A Presidente da Câmara Municipal,
Maria do Carmo Pires Almeida Borges. 3000159650

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 59/2004

Nomeação definitiva

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que na sequência da
conclusão do respectivo processo de concurso bem como do respec-
tivo estágio por meu despacho datado de 12 de Novembro de 2004,
foi nomeado definitivamente na categoria de arquitecto de 2.ª clas-
se do grupo de pessoal técnico superior, com a remuneração corres-
pondente ao índice 400 da escala salarial da função pública, com
efeitos a partir da publicação do presente aviso, no Diário da Re-
pública, 3.ª série, o seguinte estagiário � Mauro Celso da Silva
Oliveira, com 14 valores.

O estagiário deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
publicação.

12 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000271287

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 91/DA/2004

Dr. José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal
de Moimenta da Beira:

Torna público que, de harmonia com o seu despacho, datado de
hoje, e no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
foi aceite o pedido de transferência do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Sintra, para idêntico lugar, vago, desta Câmara Munici-
pal, formulado pela assistente administrativa Carla Marisa Loureiro
Almeida, com efeitos a partir do dia 1 do próximo mês de Dezembro,
inclusive, nos termos do disposto no artigo 25.º, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho. (Não está sujeito a visto prévio do
Tribunal de Contas.)

16 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Gomes Correia. 1000271209

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 242

Concursos internos de acesso geral

1 � Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, pelos meus
despachos datados de 11 de Novembro de 2004, no uso das competên-
cias que me são delegadas através do despacho n.º 17, datado de 20 de

Março do ano 2003, encontram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, os concursos a seguir mencionados:

Concurso I � um lugar de técnico superior principal (licenciatu-
ra em Arquitectura), pertencente ao grupo de pessoal técnico
superior, posicionado no escalão 1, índice 510, a que
corresponde o vencimento ilíquido mensal de 1582,68 euros;

Concurso II � um lugar de fiscal municipal especialista,
pertencente ao grupo de pessoal técnico profissional,
posicionado no escalão 1, índice 269, a que corresponde o
vencimento ilíquido mensal de 834,79 euros;

Concurso III � um lugar de assistente administrativo principal,
pertencente ao grupo de pessoal administrativo, posicionado
no escalão 1, índice 222, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de 688,93 euros.

2 � Validade dos concursos � os concursos são válidos para as
vagas postas a concurso caducando com os seus preenchimentos.

3 � Local de trabalho � os locais de trabalho situam-se na cir-
cunscrição territorial do Município de Odemira sendo as condições de
trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

4 � Requisitos especiais:

Concurso I � encontrarem-se na situação prevista na alínea c)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Concurso II � encontrarem-se na situação prevista na alínea a),
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
que aplica à administração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro;

Concurso III � encontrarem-se na situação prevista na alínea a),
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Métodos de selecção (comum a todos os concursos) � avali-
ação curricular e prova de entrevista profissional de selecção.

6 � Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta I
do júri sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento de admissão dirigido ao presidente
do júri do presente concurso e para a seguinte morada: Município de
Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, podendo ser entre-
gues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta Câmara, ou
remetidos pelo correio para a morada acima mencionada, através de
carta registada com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado
para a entrega das candidaturas.

7.1 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, profissão, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu e número de contribuinte;

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outras circunstâncias que julguem poder influir na

apreciação do mérito do concorrente, ou de constituir moti-
vo de preferência legal, desde que devidamente comprovadas.

7.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
b) Declaração, passada pelo serviço de origem da qual conste,

inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a an-
tiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

c) Fotocópia simples do bilhete de identidade e número de con-
tribuinte fiscal;

d) Quaisquer elementos que o candidato entenda dever apresentar
por considerar relevantes para a apreciação do seu mérito;

e) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores

e resultará da classificação obtida na aplicação dos métodos de selec-
ção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham a
classificação final inferior a 9,5 valores.
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10 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio dos Paços do Mu-
nicípio a relação de candidatos admitidos e a lista de classificação final.

11 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Constituição dos júris:

Concurso I:

Presidente � vereador em regime de permanência, enge-
nheiro José Alberto Candeias Guerreiro.

Vogais efectivos � o chefe de Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, arquitecto Hélder José Nogueira dos
Santos, e o chefe de Divisão de Obras Municipais, enge-
nheiro José António Guerreiro Rosa.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência,
Dr. António Manuel Viana Afonso, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e a chefe de
Divisão de Contencioso e Assessoria Jurídica, Dr.ª Ma-
ria Paula Pereira S. Correia Nunes.

Concurso II:

Presidente � vereador em regime de permanência, enge-
nheiro José Alberto Candeias Guerreiro.

Vogais efectivos � o chefe de Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, arquitecto Hélder José Nogueira dos
Santos, e o chefe de secção António Manuel Silva.

Vogais suplentes � vereador em redime de permanência,
Dr. António Manuel Viana Afonso, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e o técnico superior
de 1.ª classe, arquitecto Joaquim Manuel T. Ramos Silva.

Concurso III:

Presidente � vereador em regime de permanência, enge-
nheiro José Alberto Candeias Guerreiro.

Vogais efectivos � o chefe de Divisão de Rede Viária e Es-
paços Urbanos, engenheiro Luís Filipe Lopes Lourido, e a
técnica superior de 2.ª classe, Dr.ª Mónica Sofia Pedro
Duarte.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência,
Dr. António Manuel Viana Afonso, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos e o técnico pro-
fissional especialista principal Hélder da Silva Matos.

Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição, a
administração pública, enquanto entidade empregadora, promove ac-
tivamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

12 de Novembro de 2004. � O Vereador em regime de permanên-
cia, António Manuel Viana Afonso. 1000271233

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 18/04/SACS

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
do passado dia 4 do mês em curso, autorizei Andreia Cristina de
Morais Carapinha, técnico profissional de biblioteca e documenta-
ção de 2.ª classe, de nomeação provisória, do quadro de pessoal deste
município, a entrar na situação de licença sem vencimento pelo
período de 22 dias, com efeitos a partir do dia 9 do corrente mês,
de acordo com o disposto no artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março.

9 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159703

Aviso n.º 19/04/SACS

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho do
dia 9 do mês em curso, autorizei, com efeitos a partir da mesma data,
Maria Manuela Ribeiro Carvalho, auxiliar de serviços gerais, de nome-
ação definitiva, do quadro de pessoal deste município, a acumular com
as respectivas funções públicas o exercício de actividades privadas.

11 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159701

Aviso n.º 20/04/SACS

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho do
dia 10 do mês em curso, autorizei, com efeitos a partir da mesma
data. Rui Miguel Veiga Antunes, técnico superior de ciência política
de 1.ª classe, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal deste
município, a acumular com as respectivas funções públicas o exercí-
cio de actividades privadas.

11 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159704

Aviso n.º 247/DGAP/SRS/2004

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho de 3 de Março
de 2004, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso em Diário da República, o con-
curso abaixo indicado, do grupo de pessoal técnico superior, do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, publicado no Diário
da República n.º 188, Apêndice n.º 112, 2.ª série, de 16 de Agosto
de 2002.

Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário com
vista ao preenchimento de um lugar na categoria de técnico superior
de psicologia de 2.ª classe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga existen-
te e caduca com o respectivo preenchimento.

3 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99 de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

4 � Remuneração, e condições de trabalho:
4.1 � Remuneração � a remuneração mensal é a correspondente

ao escalão 1, índice 321, actualmente no valor de 996,16 euros, acres-
cido das demais regalias sociais genericamente vigentes para os funci-
onários e agentes da administração pública.

4.2 � Regime de estágio � o estágio para ingresso na carreira
obedece ao disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho.

5 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � de acordo com o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, são requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos,
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

6 � Conteúdo funcional � efectua estudos de natureza científico-
-técnica tendo em vista a fundamentação da tomada de decisões, em
áreas de recursos humanos, apoio social, educativo e cultural, colabo-
rando, nomeadamente nas seguintes áreas:

Promoção de acções necessárias ao recrutamento, selecção e ori-
entação profissional dos trabalhadores;

Resolução de problemas de adaptação e readaptação social dos
indivíduos, grupos ou comunidades;

Detecção de necessidades da comunidade educativa, com o fim
de propor a realização de acções de prevenção e medidas
adequadas, designadamente em caso de insucesso escolar;

Identificação de necessidades de ocupação de tempos livres,
promovendo e apoiando actividades de índole cultural,
educativa e recreativa (Despacho n.º 9160/2001, de 2 de
Maio).

6.1 � O júri do concurso e do estágio terá a seguinte composição:

Presidente � Maria da Graça Albuquerque da Costa Peixoto,
vereadora da Câmara Municipal.
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Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Isabel Maria da Costa Valentim Ferreira Espada,
chefe da Divisão Municipal de Assuntos Sociais, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

2.º Dr.ª Maria Deolinda Mota da Conceição, técnica supe-
rior de gestão e administração pública de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Dr. José António dos Remédios Janeiro, técnico superi-
or de Direito de 1.ª classe.

2.º Dr.ª Piedade da Conceição Gageiro Lopes, técnica supe-
rior de sociologia de 2.ª classe.

6.2 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, os candidatos com um grau de incapacidade igual ou
superior a 60%, têm preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, devendo, para o efei-
to, declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.

6.3 � Requisitos especiais � o recrutamento é efectuado de entre
indivíduos habilitados com licenciatura em Psicologia, aprovados em
estágio com classificação não inferior a Bom � 14 valores [alínea d),
do n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro].

6.4 � Serviço e local de trabalho � o local de trabalho é no De-
partamento Municipal de Assuntos Sociais e Juventude, na Divisão
Municipal de Assuntos Sociais, da Câmara Municipal de Odivelas.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efectuada
através de prova teórica de conhecimentos gerais e entrevista profissio-
nal de selecção, que serão avaliadas, respectivamente, de 0 a 20 valores.

7.1 � A prova de conhecimentos gerais (PCG), com carácter eli-
minatório, destina-se a avaliar o nível de conhecimentos dos candi-
datos exigíveis e adequados ao exercício das suas funções, terá a for-
ma escrita e a duração de 1 hora e 30 minutos, versando sobre as
matérias constantes do programa de provas aprovado pelo meu Des-
pacho n.º 32/PRES/04, de 31 de Agosto de 2004, que se publica em
anexo ao presente aviso, conjuntamente com a legislação recomen-
dável à preparação dos candidatos.

7.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS) visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os
seguintes factores:

a) Motivação e interesse pelo lugar;
b) Interesse pela actualização e valorização profissional;
c) Capacidade de expressão, argumentação e fluência verbal;
d) Sentido crítico e clareza de raciocínio.

7.3 � A classificação final resultará da média simples das classifi-
cações obtidas em cada um dos métodos de selecção, expressa na es-
cala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos
que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

7.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constarão de acta de reuniões do júri sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

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

mento, nos termos legais, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Odivelas, podendo ser entregue pessoalmente no Departamen-
to Municipal de Recursos Humanos, Divisão de Gestão e Administração
de Pessoal, Secção de Recrutamento e Selecção, sito na Alameda do
Poder Local, 3-B, Odivelas, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e
das 14 horas e 30 minutos às 17 horas, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao último dia do prazo de entre-
ga de candidaturas, para Câmara Municipal de Odivelas, Rua de Vasco
Santana, 21 A, 2620 Ramada, dele devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, nú-
mero do bilhete de identidade e data de validade, residência
e telefone);

b) Identificação do concurso a que se candidata, nomeadamen-
te o número do aviso, e Diário da República onde o mesmo
se encontra publicado;

c) Declaração, sob compromisso de honra, referente à situação
em que o candidato se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais de admissão ao concurso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar por serem relevantes para apreciação do seu
mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

8.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º
e 40.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo, ainda, afi-
xadas no Departamento de Recursos Humanos, da Câmara Municipal
de Odivelas, sito na Alameda do Poder Local, 3-B, 2675-427 Odivelas.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a administração pública, enquanto entidade em-
pregadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

ANEXO

Programa da prova de conhecimentos gerais para ingresso nas car-
reiras dos grupos de pessoal técnico superior:

a) Constituição da República Portuguesa � Lei Constitucional
n.º 1/2004, de 24 de Julho;

b) Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos Municí-
pios e das freguesias, assim como as respectivas competên-
cias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 Janeiro, e rectificada pela Declaração
de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e Declaração
de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Março;

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

d) Relação jurídica de emprego na Administração Pública � De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro,
Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n.º 175/95, de
21 de Julho, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, aplicáveis à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na re-
dacção da Lei n.º 6/92, de 29 de Abril.

e) Estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;

f) Regime jurídico de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações da Lei n.º
117/99, de 11 de Agosto, do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, e do Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

g) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

h) Deontologia do serviço público � artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho.

29 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000159715

Aviso n.º 252/DGAP/SRS/2004

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 2
de Novembro de 2004, foi nomeada no cargo de chefe da Divisão Mu-
nicipal Jurídica, em regime de substituição, por um período de 60 dias,
Paula Susana do Nascimento Teixeira Nobre, técnica superior de direito
de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas,
com efeitos a partir da data do referido despacho, ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, diploma que adapta à administração local a citada lei.

A presente nomeação considera-se por urgente conveniência de
serviço, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º da menciona-
da Lei n.º 2/2004.

5 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159714

Aviso n.º 255/DGAP/SRS/2004

Nomeações

Por meu despacho de 11 de Novembro de 2004, ao abrigo das dispo-
sições conjugadas do artigo 41.º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
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de 25 de Junho, com o artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, Carla Sofia Antunes Mateus, João Miguel
de Sousa Leal, Sérgio Manuel da Conceição Pipa, Sandra Sofia da
Conceição Rodrigues Ferreira Pipa, Antónia Cristina Pereira Terras,
Helena Cristina Matos Almeida e Susana Paula Conceição Pinto, fo-
ram nomeados, provisoriamente, pelo período de um ano, na catego-
ria de técnico superior de gestão de 2.ª classe, da carreira de técnico
superior de gestão, na sequência da dispensa de estágio de ingresso na
referida carreira, por deliberação do júri do concurso externo de in-
gresso para admissão de sete estagiários com vista ao preenchimento
de sete lugares na categoria de técnico superior de gestão de 2.ª clas-
se, publicado em Diário da República, 3.ª série, n.º 121, de 26 de
Maio de 2003.

12 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159708

Aviso n.º 256/DGAP/SRS/2004

Por meu despacho de 12 de Novembro de 2004, autorizei, ao abrigo das
disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, com o artigo 15.º, n.º 2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, a celebração do contrato administrativo de provimento,
com a candidata classificada em 1.º lugar, Sílvia Marina Sintrão de Car-
valho Prudêncio, aprovada no concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário com vista ao preenchimento de um lugar na cate-
goria de técnico superior de relações internacionais de 2.ª classe, publicado
em Diário da República, 3.ª série, n.º 4, de 6 de Janeiro de 2004, con-
forme lista de classificação final, publicitada internamente no Departa-
mento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, em 2 de No-
vembro de 2004.

Mais se torna público que o estágio iniciará no dia seguinte à publi-
cação do presente aviso em Diário da República.

15 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159707

Aviso n.º 257/DGAP/SRS/2004

Nomeação

Por meu despacho de 16 de Novembro de 2004, Hugo Miguel da
Piedade Cardadeiro e Ricardo Miguel Duarte Neto Pisco, foram nome-
ados, provisoriamente, pelo período de um ano, na categoria de pedrei-
ro, da carreira de pedreiro, na sequência do concurso externo de ingres-
so para preenchimento de três lugares na categoria de pedreiro, publicado
em Diário da República, 3.ª série, n.º 89, de 15 de Abril de 2004, ao
abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

17 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159706

Aviso n.º 258/DGAP/SRS/2004

Nomeação

Por meu despacho de 23 de Novembro de 2004, Ana Isabel Cosme
Gomes, técnica superior de serviço social de 1.ª classe do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, foi nomeada definitivamente
na categoria de técnico superior de serviço social principal, da carrei-
ra técnica superior de serviço social, na sequência do concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar na categoria de técnico superior
de serviço social principal, afixado internamente em 6 de Outubro de
2004, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 6.º,
n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159709

Aviso n.º 259/DGAP/SRS/2004

Nomeação

Por meu despacho de 23 de Novembro de 2004, Luís Miguel Pe-
reira Galamba Guerra e Silva, técnico superior de gestão de 1.ª classe
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, foi nomeado
definitivamente na categoria de técnico superior de gestão principal,
da carreira técnica superior de gestão, na sequência do concurso in-
terno de acesso limitado para um lugar na categoria de técnico supe-
rior de gestão principal, afixado internamente em 6 de Outubro de
2004, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do
Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 6.º,
n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159712

Aviso n.º 260/DGAP/SRS/2004

Nomeação

Por meu despacho de 23 de Novembro de 2004, Júlio Henrique
Soares Quintino, técnico superior de educação física de 1.ª classe, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, foi nomeado
definitivamente na categoria de técnico superior de educação física
principal, da carreira de técnico superior de educação física, na sequên-
cia do concurso interno de acesso limitado para um lugar na categoria
de técnico superior de educação física principal, afixado internamente
em 6 de Outubro de 2004, ao abrigo das disposições conjugadas do ar-
tigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com
o artigo 6.º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Ou-
tubro.

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159711

Aviso n.º 261/DGAP/SRS/2004

Nomeações

Por meu despacho de 23 de Novembro de 2004, Regina Sofia de
Brito e Silva Anjos Lopes Meneses, técnica superior de 1.ª classe, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, foi nomeada
definitivamente na categoria de técnico superior principal, da carrei-
ra de técnico superior, na sequência do concurso interno de acesso
geral para um lugar na categoria de técnico superior principal, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 233, de 2 de Outubro de
2004, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 6.º,
n.º 8 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000159713

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Mobilidade de pessoal � nomeação por transferência

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se toma público que, precedendo auto-
rização do presidente da Câmara Municipal de Odivelas, por meu des-
pacho de 8 de Setembro de 2004, Maria de Fátima da Assunção Costa
Cardoso, foi nomeada, por transferência para o lugar vago da categoria
de auxiliar administrativo do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 3.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, com efeitos a partir de 9 de Novembro de 2004.

5 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Mário
Américo Franco Alves. 1000271204
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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
VILA FRANCA DE XIRA

TECNOTURBO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1610/861121; identificação de pessoa colectiva n.º 501763929.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008715604

MAALTIQUEIJO � FABRICO
E DISTRIBUIÇÃO DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5588/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505794390.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008696944

QUEENLABS � ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3880/970624; identificação de pessoa colectiva n.º 503984485.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

6 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008570363

ROQUE DO VALE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4221/980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504181920.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005202070

DESINFESTAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE DESINFESTAÇÕES E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4589/990817; identificação de pessoa colectiva n.º 502204605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000342825

MOTO AVENIDA DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 762/761228; identificação de pessoa colectiva n.º 500614687.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2000314910

FERREIRA & REGINA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5479/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505633566.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008727920

LUCINDA MATA � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4415/990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504714481.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008727882

TRANSPORTES AIRES & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2266/910503; identificação de pessoa colectiva n.º 500568693.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008727980

JOÃO RODRIGUES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5408/010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505686210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008727890

ABDUL AZIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3569/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503710628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

14 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2008727963

NUNES, SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3177/941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503298883.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

16 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2005200140

SANTOS & PELADO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4378/990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504738275.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

16 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2005200280

PORTO
FELGUEIRAS

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
ANA AMÉLIA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2712/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506233111; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004169010

FERNANDES � COSIDOS MANUAIS
EM CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2203/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505558777; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004169044

TORTCABO � MATERIAL DE CLIMATIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2642/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506133656; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004969768

EDILIXA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1056/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502930187; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004168951

MONTEIRO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1053/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502930152; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004168609

INTERFELGUEIRAS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1268/
941031; identificação de pessoa colectiva n.º 503303097; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008764400

SAZULI � IMPORTAÇÃO DE CERÂMICAS
E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2033/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 502748648; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008792820

CLASSPOR � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1839/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504446606; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008764362

CECÍLIA ANDREA FERREIRA PEREIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2743/
021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506348261; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008793060

FEL TURIS � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1477/
960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503725528; data da
apresentação: 280604.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008793079

TÁXI � CARVALHINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2227/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505564149; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2000542646

AUGUSTO GIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2677/
020701; identificação de pessoa colectiva n.º 506156702; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008786730

TRÊS CANCELAS � CARPINTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1289/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503354708; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008785130

EURO-PLURICONTINENTAL � COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 958/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502709944; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765199

FEL EUROPA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2761/
021121; identificação de pessoa colectiva n.º 505699796; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008764370

LUCER � CORTE E COSTURA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1777/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504260960; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2000542638

MANUEL CARVALHO DE MEIRELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2698/
020723; identificação de pessoa colectiva n.º 506156370; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765857

CLÁUDIO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2050/
000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505021579; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2000542654

FELGUIAR � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1388/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503536091; data da
apresentação: 220604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004179783

FREITAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 215/
750318; identificação de pessoa colectiva n.º 500603928; data da
apresentação: 220604.

27 011



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 284 � 4 de Dezembro de 2004

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004178094

FÁBRICA DE CALÇADO CALSOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2194/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505488230; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008786722

MARIA DE LURDES FARIA MENDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2423/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505772671; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008764540

ARTUR RIBEIRO DA COSTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2527/
011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505686627; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004168412

GONÇALVES & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 272/
780405; identificação de pessoa colectiva n.º 500731640; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003629947

SHOP 19 � COMÉRCIO DE TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2711/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506188850; data da
apresentação: 250604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765989

GONDOMAR

MADITE � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 5028/
941014; identificação de pessoa colectiva n.° 502325216; número
e data da apresentação: 59/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008608476

VASCO MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 37 398/
830112; identificação de pessoa colectiva n.° 501365605; número
e data da apresentação: 60/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008608484

SARAMAGO JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 5029/
941017; identificação de pessoa colectiva n.° 503279137; número
e data da apresentação: 46/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003461345

ANA FERREIRA DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 2771/
921229; identificação de pessoa colectiva n.° 502889276; número
e data da apresentação: 47/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003461230

PETROURO � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 039/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.° 505246600; número
e data da apresentação: 54/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004605618
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SALAS & MARTINS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.° 13 380/20000728; identificação de pessoa colectiva n.° 504899791;
número e data da apresentação: 55/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004605545

ROBOREDO DUARTE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.° 45 358/880728; identificação de pessoa colectiva n.° 502014709;
número e data da apresentação: 56/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004030950

GONDOFOSSAS � RECOLHA DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 031/
20001206; identificação de pessoa colectiva n.° 505221233; núme-
ro e data da apresentação: 26/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003504443

PAPERFIL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 56 102/
20020919; identificação de pessoa colectiva n.° 506295710; núme-
ro e data da apresentação: 25/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003504451

JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 22 000/
760707; identificação de pessoa colectiva n.° 500608865; número
e data da apresentação: 57/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004605154

ALJORJÓIA � INDÚSTRIA DE ARTIGOS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 1291/
911003; identificação de pessoa colectiva n.° 502624183; número
e data da apresentação: 58/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004605200

CLÍNICA DA VENDA NOVA � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 2113/
920420; identificação de pessoa colectiva n.° 502747668; número
e data da apresentação: 92/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008626369

IRMÃOS REIS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 22 998/
770726; identificação de pessoa colectiva n.° 500647356; número
e data da apresentação: 93/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008608514

GONDOPREDIAL � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 2214/
920527; identificação de pessoa colectiva n.° 502768304; número
e data da apresentação: 94/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2002187720

MILUCINDA � CABELEIREIRO
E INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 11 089/
990322; identificação de pessoa colectiva n.° 504322753; número
e data da apresentação: 95/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2002865213

PAULO PEREIRA � SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 48 361/
900928; identificação de pessoa colectiva n.° 502422351; número
e data da apresentação: 105/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008606619
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TÁXIS CENTRAIS DE MELRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 3658/
930901; identificação de pessoa colectiva n.° 503048933; número
e data da apresentação: 106/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008606473

TÁXIS DE MEDAS DE JOSÉ FERNANDO MOREIRA
DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 025/
20001204; identificação de pessoa colectiva n.° 504764560; número
e data da apresentação: 107/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008606481

B & M � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 6681/
960118; identificação de pessoa colectiva n.° 503601233; número
e data da apresentação: 108/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008611930

MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CARDOSO
CAMPOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 645/
011120; identificação de pessoa colectiva n.° 505747022; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040924.

Certifico, que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006906500

MEGA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 7419/
960823; identificação de pessoa colectiva n.° 503704199; número
e data da apresentação: 86/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008640230

ADEGAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 8005/
970206; identificação de pessoa colectiva n.° 503838675; número
e data da apresentação: 87/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008640256

L. PINTO, MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 56 435/
030901; identificação de pessoa colectiva n.° 501461167; número
e data da apresentação: 89/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008626342

JOSÉ FOUGO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 45 270/
880705; identificação de pessoa colectiva n.° 502002409; número
e data da apresentação: 88/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008626385

GABINETE 63 � ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 6037/
950713; identificação de pessoa colectiva n.° 503468282; número
e data da apresentação: 90/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008626350

QUINORTE � ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 45 062/
880427; identificação de pessoa colectiva n.° 501970932; número
e data da apresentação: 96/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2002865167

MARTINS, SANTOS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 45 027/
880420; identificação de pessoa colectiva n.° 501956484; número
e data da apresentação: 99/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008609715
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METAIS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 1863/
920218; identificação de pessoa colectiva n.° 502700726; número
e data da apresentação: 42/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003501258

FELISBINA ROCHA &  ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 935/
20020405; identificação de pessoa colectiva n.° 505914298; número
e data da apresentação: 44/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008606961

A. E. O. � ARQUITECTURA,
ENGENHARIA E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 4935/
940914; identificação de pessoa colectiva n.° 503296015; número
e data da apresentação: 43/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2008606805

TERESA NUNES & JOFRE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 38 408/
840117; identificação de pessoa colectiva n.° 501422269; número
e data da apresentação: 61/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008608441

SOUSOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 2753/
921217; identificação de pessoa colectiva n.° 502889357; número
e data da apresentação: 62/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004593792

NOBIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 9853/
980507; identificação de pessoa colectiva n.° 504178229; número
e data da apresentação: 63/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004593814

JOSÉ MARTINS DE CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 21 029/
750106; identificação de pessoa colectiva n.° 500158177; número
e data da apresentação: 82/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008640221

EDUARDO DIAS � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 11 542/
990630; identificação de pessoa colectiva n.° 504532308; número
e data da apresentação: 81/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008647730

JOÃO MANUEL VIEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 1286/
911002; identificação de pessoa colectiva n.° 502623349; número
e data da apresentação: 75/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2004596228

M. SANTOS � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 44 769/
880311; identificação de pessoa colectiva n.° 501946578; número
e data da apresentação: 74/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2004596244

ELÉCTRICA DE TARDARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 55 470/
010823; identificação de pessoa colectiva n.° 505706369; número
e data da apresentação: 73/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2004596295
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JOSÉ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 6500/
951123; identificação de pessoa colectiva n.° 503540595; número
e data da apresentação: 72/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2004596309

RIOCEDE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 9930/
980522; identificação de pessoa colectiva n.° 504177702; número
e data da apresentação: 71/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008608468

ARTUR PEREIRA & FILHOS � EXECUÇÃO
DE TRABALHOS DE METALOMECÂNICA

E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 8729/
970904; identificação de pessoa colectiva n.° 503956481; número
e data da apresentação: 70/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ro-
drigues. 2008608450

O MAIS A � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 6497/
951122; identificação de pessoa colectiva n.° 503540510; número
e data da apresentação: 67/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2002879893

A. ROCHA & FARIA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.° 6604/
960102; identificação de pessoa colectiva n.° 503569739; número
e data da apresentação: 251/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008626849

A. ROCHA & FARIA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6604/
960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503569739; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040923.

Certifico, que José Manuel dos Santos Faria cessou funções de
gerente, em 31 de Agosto de 2004, por destituição.

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008610810

D. F. O. + 4 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 585/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504519336; data da
apresentação: 64/040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004593806

PAREDES

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2247/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505020599; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003023453

ROSA TEIXEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2470/
010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505536447; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003035893

ARMINDO DA SIVA DIAS & FILHOS � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1021/
910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502550457; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003023488

INTENSE � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3130/
040123; identificação de pessoa colectiva n.º 506801837; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040913.
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Certifico, que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 16 de Junho de 2004.

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007782570

CALMON & FERREIRA � INDÚSTRIA DE ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 895/
891108; identificação de pessoa colectiva n.º 502249196; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 8 e 9/20040914.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada ces-
sação de funções, em 30 de Julho de 2004, do gerente Claes Gören
Nilsson por renúncia e, na mesma data, foi designado Lars Stefan
Georgsson, para gerente da mesma.

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007783177

VÍNCULO � INFORMÁTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1179/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502878657; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040915.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 30 de Julho de 2004, do gerente Augusto
Barros, por destituição.

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007783207

PLACALAMAS � COMÉRCIO DE MATÉRIAS-PRIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2029/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504673564; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040917.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 23 de Julho de 2004.

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007782251

BRITO & DUARTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2589/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505745860; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002993467

JARPEL CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO
DE RELVADOS E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2838/
921030; identificação de pessoa colectiva n.º 502859512; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003027866

ALICE SOUSA � ACABAMENTOS DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2491/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505638169; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003033459

LUSODIESEL � REPARAÇÕES DE BOMBAS
INJECTORAS DIESEL E ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 665/
860107; identificação de pessoa colectiva n.º 501620737; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2004000490

AUTO PNEUMÁTICA
ASSISTÊNCIA PAREDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 951/
900621; identificação de pessoa colectiva n.º 502371765; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014080

IMOBILIÁRIA BARBOSA & HERMÍNIA
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2899/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506157431; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014063

AGÊNCIA FUNERÁRIA TEIXEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2787/
020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506011844; data da
apresentação: 20040624.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014047

ANTÓNIO JOAQUIM DE ALMEIDA
SEABRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 462/
800320; identificação de pessoa colectiva n.º 500935068; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002992720

GRÁFICA DE PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 469/
800527; identificação de pessoa colectiva n.º 500992525; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014055

ALCÍDIO FERREIRA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1406/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503352527; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014071

JOSÉ GONÇALVES � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1230/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502965266; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003014039

HÍFEN � COMÉRCIO E ALUGUER DE MATERIAIS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2877/
020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506247392; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003023216

VILA NOVA DE GAIA

INDÚSTRIA DE COZINHAS
JOAQUIM ALBERTO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8347; identificação de pessoa colectiva n.º 504716484; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento e alteração do contrato
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 40 000 euros, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 50 000 euros.
Sócios quotas:
1) Joaquim Alberto da Silva Pereira � 42 500 euros
2) Paula Maria da Silva Ferreira � 7500 euros.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004123257

SEMPITERNO � LOGÍSTICA E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1355; identificação de pessoa colectiva n.º 502634375; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2004.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123095

FE � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2143-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502184876; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 19/
20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Data: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123117

RUI NEIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 394; identificação de pessoa colectiva n.º 506815030; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20041020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 95 000 euros em dinheiro.
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Capital: 100 000 euros.
Sócio e quota: Rui Filipe Reis Neiva: 100 000 euros

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123028

PADARIA TRUZ TRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1449; identificação de pessoa colectiva n.º 503048763; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: 7 e 10/20041020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, Joaquim António do Vale Quaresma,
Orlando de Jesus Rodrigues e Alexandre Joaquim Pinho Rodrigues,
renúncia.

Data: 21 de Janeiro de 2004.
Designação de gerentes: Paulo Jorge Coutinho Ribeiro e Maria do

Rosário Santos Oliveira Brito, residentes respectivamente, Rua das
Regadias, Pedrouços, Maia e Rua da Presa, 109, casa 6, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia.

Data: 21 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123036

FÁBRICA DE CALÇADO BOLEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 502; identificação de pessoa colectiva n.º 502031980; ins-
crições n.º 10 e n.º 11; números e datas das apresentações: 1/
20040819 e 7/2004026 (omitida em 20040819).

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Recondução da vogal Célia Maria Dias Amorim Costa e dos fiscais
único e suplente para o quadriénio de 2005-2008.

Data: 2 de Fevereiro de 2004.

Recondução do presidente do conselho de administração Maria
Ermelinda e do vogal Celeste Maria Dias Amorim Varum, para o
quadriénio de 2005-2008.

Data: 2 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002244235

MANUEL SILVA MEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9087; identificação de pessoa colectiva n.º 505049678; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20041019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 95 012,02 euros, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel da Silva Meira: 90 000 euros;
2) Maria Firmina Valente Duarte Meira: 10 000 euros.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122960

RIBEIRA DO MAR � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5274; identificação de pessoa colectiva n.º 503871478; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/20041019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122978

MOTA, ÁLVARO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 788; identificação de pessoa colectiva n.º 502164301; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e n.º 10-Ap; número e data da apre-
sentação: 6/20041019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Av. 1 � Of/20041019: Cessação de funções de gerente de Carlos
Lopes Neves da Mota, por óbito em 14 de Janeiro de 2004.

Facto: Designação de gerentes: António da Silva Mota e Carlos
Manuel da Silva Mota, residentes respectivamente, na Rua do Lendal,
215, rés-do-chão, esquerdo, Canelas, Vila Nova de Gaia e Rua do
Lendal, acima referida, 215, rés-do-chão, direito.

Data: 28 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122986

INJORSAM � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8206; identificação de pessoa colectiva n.º 504438310; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20041020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Setembro de 2004.

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122994

VITAL � IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 212; identificação de pessoa colectiva n.º 505979624; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20041019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Outubro de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122935
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ANTI-VALAS � TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO
DE TUBAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8258; identificação de pessoa colectiva n.º 504582755; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20041018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, Manuel Duarte Baptista de Araújo,
por renúncia.

Data: 15 de Outubro de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123001

A CANALIZADORA � FERNANDO O. BARROSO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7948; identificação de pessoa colectiva n.º 504745387; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20041019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122943

MTSCI � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 315/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505508230;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
17/20041027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Data: 25 de Outubro de 2004.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004122609

RECTIGRAF � TRATAMENTO E RECTIFICAÇÃO
DE SUPERFÍCIES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 641; identificação de pessoa colectiva n.º 506452832; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Sede: deslocada para a Rua Terços, 484, Zona Industrial dos Terços,
Canelas, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004123141

CAPITAL PLUS � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 998/20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 500181438;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 8/20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio: 2004-2006.
Conselho de administração:
Presidente: Álvaro Carmona e Costa Portela, casado, residente na

Rua Duarte Barbosa, 407, habitação 4.3, Porto.
Vogais: José Eduardo Medina Barroso de Figueiredo, casado, resi-

dente na Rua Professor Mota Pinto, 124,7 direito, Porto.
Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira, casada, residente na Rua

Dr. Nunes da Ponte, 51, Porto;
Laurent Babelon, casado, residente em 1, Rue de Trétaigne, Paris.
CNP Assurances, S. A., com sede em 4, Place Raoul Dautry, Paris,

que nomeia em nome próprio Jean Luc Guilhermou, casado, residente
em Rambouillet, 5 Rue du Pavillion Marine, França.

Fiscal único:
Magalhães Dias e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representado por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor
oficial de contas, casado, residente na Torre 1, 7.ª Amoreiras, Lisboa.

Fiscal suplente:
António Dias e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representado por António Marques Dias, revisor oficial de
contas, casado, residente na Torre 1, 7.ª Amoreiras, Lisboa.

Data: 24 de Março de 2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004123451

MAURÍCIO JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 109; identificação de pessoa colectiva n.º 501479465; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data das
apresentações: 90 e 91/20011213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Sede: Rua Nossa Senhora de Fátima, 357, Serzedo, Vila Nova de Gaia.
3 � Ap. 91/20011213: Aumento, redenominação do capital social

para euros e alteração do contrato.
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maurício José Teixeira da Costa;
2) Ernesto Fernandes Teixeira da Costa: 2500 euros cada um.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004122951

SANTARÉM
ABRANTES

CERVEJARIA, SNACK-BAR � O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100405

COMPANHIA DOS GULOSOS
BOMBONARIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1985/
031008; identificação de pessoa colectiva n.º 506723194; data da
apresentação: 040628.
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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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100421

JACINTO & SILVA � SOCIEDADE
DE TRANPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1654/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504941224; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100430

JOAQUIM MARIA ERNESTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1201/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 501660941; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100448

PEDRO & FILHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1034/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588020; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100456

PRONTO A COMER � JARDIM DOS PLÁTANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1989/
031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506425690; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100464

TÁXIS JORGE MATEUS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1756/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505443791; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100243

MAMADE � CONSTRUÇÃO E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1176/
930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503048380; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100472

ROTTNEROS MADEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1025/
880920; identificação de pessoa colectiva n.º 502038322; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100286

DNO MENAGERIE � CONSULTORES
E AUDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1809/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505841924; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100278

SOCIEDADE AGRÍCOLA LUÍS BAIRRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 818/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049189; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100189

GRAFITE DE CORES � SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO E BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1467/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504027069; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100197

VÍTOR & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1360/
960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503722979; data da
apresentação: 040628.
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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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100200

SOLTRAM � EMPREENDIMENTOS SOCIAIS
E TURÍSTICOS DO TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1057/
911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502630361; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100332

SOMAQUIGAL � SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS DE TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 772/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501947930; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100294

IRMÃOS LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1763/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505487039; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100308

JOÃO VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1700/
010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505284243; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100316

A 23 � CONSULTORES DE ENGENHARIA, HIGIENE
E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1941/
030407; identificação de pessoa colectiva n.º 506451011; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101096

ROBALO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 829/
890117; identificação de pessoa colectiva n.º 502091525; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101100

JOAQUIM ROSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1847/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506058530; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101118

FORTUNA & FORTUNA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1817/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505879204; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101266

AGÊNCIA FUNERÁRIA MOURISQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1845/
020307; identificação de pessoa colectiva n.º 506057879; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101274

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO CAPUCHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1931/
030214; identificação de pessoa colectiva n.º 506468879; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101282

RENTE DATIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1841/
020226; identificação de pessoa colectiva n.º 505740400; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101290
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JAIME GONÇALVES TORRES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1991/
031125; identificação de pessoa colectiva n.º 506659372; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101304

PEGOFLORESTAL � SERVIÇOS AGROFLORESTAIS
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1959/
030521; identificação de pessoa colectiva n.º 506587622; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101312

SAFIABRANTES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1953/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506468518; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101320

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MALHADA, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1586/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504709224; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100979

ALVES MINEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 226/
621108; identificação de pessoa colectiva n.º 500564280; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100987

VICTOR MARTINS � REPRESENTAÇÃO
E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1316/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565776; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100995

CUIDADOS DE SAÚDE � BALMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1182/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503063550; data da
apresentação: 040628.

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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100570

ZONA B � ESPECTÁCULOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1431/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503929670; data da
apresentação: 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.

20 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008100804
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