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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro

Aviso

Concurso para o fornecimento de aeronaves
de transporte táctico e vigilância marítima

Torna-se público, nos termos do artigo 12.º, n.º 5, do programa do
concurso, que, por despacho de S. Ex.ª o Ministro de Estado, da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, proferido em 19 de Novembro de
2004, foram aprovadas alterações e correcções ao programa do con-
curso e ao caderno de encargos do concurso para o fornecimento de
aeronaves de transporte táctico e vigilância marítima, assim como
prestados esclarecimentos a solicitação dos interessados, cuja cópia
se encontra junto à demais documentação do processo de concurso.

24 de Novembro de 2004. � O Ministro de Estado, da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

3000160273

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 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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 consumíveis informáticos (tinteiros) para o ano 2005.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O constante no artigo 1.º e especificado nos respectivos anexos ao caderno de encar-
gos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública e nas unidades orgânica constan-
tes 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)

Objecto 30.20.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início \\ /\\ /2004 e/ou termo 31 /12 /2005 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

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

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 internacional n.º 05/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento a cobrança se solicitada
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)

21 /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 \\ /\\ /2005 (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 concor-
rentes e seus representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 26 /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 referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Dezembro de 2004. � A Chefe de Divisão de Gestão Finan-
ceira e Orçamental, Maria da Graça Fernandes. 3000160239

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Editorial do Ministério da Educação

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
Editorial do Ministério da Educação

Endereço Código postal
Estrada de Mem Martins, 4, São 2726-901 Mem Martins
Carlos, Apartado 113, Mem Martins

Localidade/Cidade País
Mem Martins Portugal

Telefone Fax
219266600 219202765

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Geral@eme.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Papel IO nas gramagens de 70 g, 80 g e 90 g durante o ano 2005.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estrada de Mem Martins, 4, São Carlos, Mem Martins.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Papel e cartão preparados � 21.12.53.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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

NÃO   £        SIM   £

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início 11 /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)
A caução para garantia do cumprimento do contrato é de 5% do total do valor do
contrato e será prestada pelo depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garanti-
dos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos ter-
mos dos artigos 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e prestado à ordem
da Editorial do Ministério da Educação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A Editorial procederá ao pagamento até 30 dias após a recepção da factura, por cada
encomenda.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

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 informações com-
plementares

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 01/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 10 /02 /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)

10 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Só podem intervir no mesmo as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular
de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
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Local: Estrada de Mem Martins, 4, Mem Martins, ��� 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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Dezembro de 2004. � O Director Executivo, Vítor Godinho
Boavida. 3000160214

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Alentejo

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
Administração Regional de Saúde
do Alentejo

Endereço Código postal
Rua do Cicioso, 18, apartado 2027 7001-901 Évora

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266758770 266735868

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Centro de Saúde de Aljustrel � construção.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Centro de Saúde de Aljustrel � construção do edifício do Centro de Saúde e arranjos
exteriores, incluindo redes de águas e esgotos, instalações eléctricas, telefónicas e de
segurança, instalações electromecânicas, instalações de gás e instalações de gases
medicinais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Aljustrel.
Código NUTS PT 144 � Baixo Alentejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.51.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.22.30.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.30.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A extensão encontra-se definida no processo de concurso.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 460 a partir da decisão da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a que for adjudicada a empreitada deve prestar uma caução de valor
correspondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português.
Empreitada por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto
no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, após adjudicação.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a classificação como emprei-
teiro geral de edifícios de construção tradicional, de acordo com o estabelecido na
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria em classe correspondente ao
valor da proposta e ainda a classificação nas 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª
categoria, as 1.ª, 6.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 2.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª
subcategorias da 4.ª categoria e a 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela;

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no anexo IV do progra-
ma do concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.3
do programa de concurso.

É admitida a subcontratação nas condições mencionadas no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos na alínea a) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas a), b), c) e d) do
n.º 13.3 do programa de concurso.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos exigidos nas alíneas d) e e) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas g) a j) do
n.º 13.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos nas alíneas f) a i) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas l) a q) do
n.º 13.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 13/2004-DSIE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 17 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 215 (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.

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

26 /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 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: DSIE/ARS Alentejo � Rua do Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20, Évora,
��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Preço base: 1 648 738,32 euros, IVA excluído.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
COPILAPA � Cópias e Organização Sr. Pinto
de Projectos, L.da

Endereço Código postal
Rua do Dr. Teófilo Braga, 4.º, A 1200-654 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213909754 213954686

Correio electrónico Endereço internet (URL)
copilapa@copilapa.pt

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

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

Pelo Conselho de Administração, o Vogal, José Hermano Cosinha.
3000160318

Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos
da Saúde

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção-Geral das Instalações Coordenador R. E. Saúde, engenheiro
e Equipamentos da Saúde Pereira Coutinho

Endereço Código postal
Avenida de António Augusto 1050-012 Lisboa
de Aguiar, 19, 2.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213527007 213527015

Correio electrónico Endereço internet (URL)
pcoutinho@drieslvt.min-saude.pt
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Torna-se público que, em virtude de terem sido apresentados pedidos de esclarecimen-
tos por empresas interessadas, foram juntos nesta data novos elementos ao processo
patente para consulta.
Alteração ao anúncio do concurso público n.º 6/04-RES, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 221, de 18 de Setembro de 2004 (a p. 21 036).

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

3 de Dezembro de 2004. � O Director-Geral, Rios Vilela.
3000160243

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)
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 Lisboa Serviço de Aprovisionamento
(Zona Central)

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841224/218841678 218841025

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de fraldas e pensos higiénicos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), Armazém de Consumo.
Código NUTS PT 132.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 21.22.12.35-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ 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)
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Conforme o estipulado no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de

Junho;
b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da

taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/
85, de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3/2000, de 4 de Abril, do Decreto-Lei
n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, do Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de Dezem-
bro, e do Decreto-Lei n.º 364/2003, de 24 de Outubro.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três

anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declara-
ção destes;

b) Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos
a que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de
Outubro, e que satisfazem os requisitos essenciais estabelecidos na Portaria n.º 136/
96, de 3 de Maio, ou, em sua substituição, declaração, sob compromisso de honra,
em como os produtos a que concorrem e que são considerados dispositivos médicos
respeitam as disposições acima referidas, comprometendo-se a entregar tais compro-
vativos em caso de adjudicação.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 Preço;
2 Qualidade;
3 Prazo de entrega.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1-2.0009/05.
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): € 25. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda 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)

03 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 090 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 04 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicado em I.1), ��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Dezembro de 2004. � A Chefe de Repartição, Zélia Rodri-
gues. 3000160250

Hospital Distrital de Águeda
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 Distrital de Águeda Sector de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua da Misericórdia, 261 3750-130 Águeda

Localidade/Cidade País
Águeda Portugal

Telefone Fax
234611000 234603497

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@hdagueda.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de refeições.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A prestação de serviços a efectuar na sequência do presente concurso público destina-
-se a fornecer o Hospital Distrital de Águeda.
O fornecimento será anual, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O objecto da prestação de serviços será prestado nas instalações da entidade adjudi-
cante.
Código NUTS 2 01 01 03.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 55.52.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos55.52.13.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao adju-
dicatário a prestação de caução no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento,
com exclusão do IVA, conforme as modalidades expressas no artigo 70.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
As condições de pagamento do encargo total do fornecimento são as fixadas de acordo
com as regras estabelecidas no programa do procedimento.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem apresentar-se a concurso quaisquer interessados, bem como agrupamentos de
concorrentes, nos termos definidos no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, que reúnam a capacidade técnica e financeira necessárias.

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 os concorrentes que não se encontrem em qualquer das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
disponham de capacidade técnica e financeira previstas no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Declaração, com assinatura de quem detenha poderes para o acto, na qual o concor-

rente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte, número do bilhete de iden-
tidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa colec-
tiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem
à execução do contrato, objecto social, nomeados titulares dos corpos sociais e de
outras pessoas com poderes para obrigarem, na conservatória do registo comercial
onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo anexo do programa do concurso;
c) Declaração de conhecimento e de aceitação do programa do concurso e do caderno

de encargos, a cujo cumprimento se obrigam, e de submissão à legislação e ao foro
do Tribunal da Comarca de Águeda, com renúncia a qualquer outro.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos

exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha
ocorrido há menos de três anos (pode ser utilizada cópia da declaração anual apre-
sentada para efeito de IRC, desde que inclua o balanço e a demonstração de resulta-
dos);

b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS (modelo 1, modelo 2 ou modelo
3) apresentadas nos três últimos anos;

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos, indicando os respecti-
vos montantes, datas e destinatários, comprovados por declaração destes.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

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 informações com-
plementares

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Ou:

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

1 Preço;
2 Qualidade da proposta;
3 Mérito técnico da proposta;
4 Soluções funcionais da proposta, nomeadamente que permitam desocupar os dois
contentores actualmente utilizados.

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 internacional n.º 81000105.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 006
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 25. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O programa do concurso e caderno de encargos poderão ser obtidos no Sector de
Aprovisionamento do Hospital, sito na morada indicada em I.1), dentro do horário
normal de expediente, sendo o seu custo de 25 euros, não incluindo despesas de cor-
reio, podendo ser pago em dinheiro, cheque ou vale de correio, à ordem do Hospital
Distrital de Águeda, até ao dia do acto da recepção das propostas.

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)

25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, entendendo-se que a
credenciação é feita através da exibição de procuração, com indicação da respectiva
qualidade do outorgante, da qual constem poderes bastantes para obrigar o concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 26 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: Biblioteca do Hospital Distrital de Águeda, Rua da Misericórdia, 261, Águe-
da, ��� 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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Dezembro de 2004. � A Vogal Executiva, Ana Isabel Torrão
Estima Breda Marques. 3000160190
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Hospital Distrital de Faro
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 Distrital de Faro Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de Leão Penedo/Praceta 8000-386 Faro
de Azedo Gneco, 17, 2.º, D

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
+351 289892826 +351 289892823

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Saprovfarmlab1@hdfaro.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Processo n.º 53/2005 � concurso público n.º 26/2005.
Reagentes para imunosserologia hepatites.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Indicado em I.1).
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 24.49.65.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   £        SIM   ¢

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início 01 /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)
O adjudicatário poderá garantir, através da prestação de caução no valor de 5% do total
da adjudicação, o cumprimento das obrigações que assume.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento das facturas será efectuado no prazo de 180 dias após a data da sua
recepção.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Indicado nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º das cláusulas gerais do caderno de encargos do
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 � 65%:
a) Características técnicas � 20% (estabilidade, prazos de validade e certificação);
b) Adaptação � 25% (apresentação adequada ao movimento do serviço, rentabilização

dos equipamentos e do tempo de trabalho técnico, adaptação para os equipamentos
que existirem no serviço e assistência pós-venda;

c) Parecer dos utilizadores � 20%;
2 Preço � 25%:
a) Mais económico � 25%, diminui 1% por ordem decrescente de preço;
3 Prazo de entrega � 10%:
a) Até 10 dias � 10%;
b) > de 10 dias � 5%.
(Nota. � Será tida em consideração a avaliação anterior do cumprimento dos prazos.)

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 53/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 05 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 42 euros mais 19% de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento prévio nos Serviços Financeiros.

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)

05 /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)
Todas as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora às 10 horas.
Local: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de
Faro, Praceta de Azedo Gneco, bloco E, 17, 2.º, 8000-386 Faro, ��� dias a contar
da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os candidatos deverão apresentar declaração comprovativa da situação regularizada
quanto às taxas sobre a comercialização dos artigos do presente concurso. Sendo que
a não apresentação deste documento constitui fundamento de exclusão do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

30 /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.

A Chefe de Divisão, Ilda Costa. 1000272060

Hospital Doutor José Maria Grande

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 Doutor José Maria Grande

Endereço Código postal
Avenida de Santo António, 7301-954 Portalegre
apartado 328

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245330359 245301000

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução ¢
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Projecto/construção do sistema de ar condicionado do Hospital Distrital de Portale-
gre.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Pretende-se neste concurso proceder ao projecto, fornecimento e montagem do sistema
de climatização e ar condicionado, a ser executado no Hospital Distrital de Portalegre.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Portalegre.
Código NUTS PT 182 � Alto Alentejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.51.40-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.33.12.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A extensão encontra-se definida no processo de concurso.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da decisão da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a que for adjudicada a empreitada deve prestar uma caução de valor
correspondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos serão
satisfeitos por conta da dotação do Investimento do Plano consignado ao Hospital
Distrital de Portalegre.
Empreitada por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto
no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, após adjudicação.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham:
a1) A classificação na 10.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente ao

valor global da proposta;
a2) A classificação nas 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, em classes corresponden-

tes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam;
b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-

crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no anexo IV do progra-
ma do concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.3
do programa de concurso.

É admitida a subcontratação nas condições mencionadas no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos na alínea a) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas a), b), c) e d) do
n.º 13.3 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos exigidos nas alíneas d) e e) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas g) a j) do
n.º 13.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos nas alíneas f) a i) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas l) a q) do
n.º 13.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 12/2004-DSIE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 10 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 38,31 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.

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

21 /03 /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 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: DSIE/ARS Alentejo � Rua do Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20, Évora,

��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional de Saúde � Saúde XXI do QCA III.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Preço base: 1 200 000 euros, IVA excluído.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo
Direcção de Serviços das Instalações
e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
EDIDOC José Imaginário

Endereço Código postal
Rua do Fragoso, 15 7000-598

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266709043 266709043

Correio electrónico Endereço internet (URL)
edidoc@netc.pt

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

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo
Direcção de Serviços das Instalações
e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

Pelo Conselho de Administração, o Vogal, José Hermano Cosinha.
3000160319

Hospital de Santa Luzia de Elvas
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 Santa Luzia de Elvas

Endereço Código postal
Hospital de Santa Luzia de Elvas 7350-954 Elvas
Rua de Mariana Martins, apartado 242

Localidade/Cidade País
Elvas Portugal

Telefone Fax
268621565 268637600

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução ¢
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
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II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Projecto/construção do sistema de ar condicionado do Hospital de Santa Luzia de
Elvas.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Pretende-se neste concurso proceder ao projecto, fornecimento e montagem do sistema
de climatização e ar condicionado, a ser executado no Hospital de Santa Luzia de Elvas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Elvas.
Código NUTS PT 182 � Alto Alentejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.51.40-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.33.12.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A extensão encontra-se definida no processo de concurso.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da decisão da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a que for adjudicada a empreitada deve prestar uma caução de valor
correspondente a 5% do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos serão
satisfeitos por conta da dotação do Investimento do Plano, consignado ao Hospital de
Santa Luzia de Elvas.
Empreitada por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto
no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, após adjudicação.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e

Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham:
a1) A classificação na 10.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente ao

valor global da proposta;
a2) A classificação nas 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, em classes corresponden-

tes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam;
b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-

crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no anexo IV do progra-
ma do concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.3
do programa de concurso.

É admitida a subcontratação nas condições mencionadas no programa e concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos na alínea a) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas a), b), c) e d) do
n.º 13.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos exigidos nas alíneas d) e e) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas g) a j) do
n.º 13.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos nas alíneas f) a i) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas l) a q) do
n.º 13.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 10/2004-DSIE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 03 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 30,73 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.

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

14 /03 /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 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: DSIE/ARS Alentejo � Rua do Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20, Évora,

��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional de Saúde � Saúde XXI do QCA III.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Preço base: 480 000 euros, IVA excluído.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /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.
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ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
EDIDOC José Imaginário

Endereço Código postal
Rua do Fragoso, 15 7000-598

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266709043 266709043

Correio electrónico Endereço internet (URL)
edidoc@netc.pt

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

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aconceicao@driesaa.min-saude.pt

Pelo Conselho de Administração, o Vogal, José Hermano Cosinha.
3000160320

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde
Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo

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 Santo Espírito de Angra
do Heroísmo

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9701-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295212121 295214992

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de medicamentos do aparelho cardiovascular.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.
Código NUTS PT 200.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 24.41.60.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular com base nas estimativas
apresentadas no anexo III do caderno de encargos.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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)
O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento presta a favor do adjudicante uma
caução correspondente a 5% do valor adjudicado, com exclusão do IVA, no prazo de
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seis dias sobre a data da notificação da aprovação da minuta do contrato, conforme
artigo 25.º do programa de concurso. A caução é prestada com base no modelo para
elaboração das guias, anexo II do caderno de encargos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento é efectuado, pelo adjudicante, mediante apresentação da respectiva factu-
ra e de acordo com o plano de pagamentos previsto no artigo 4.º das cláusulas jurídicas
do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio 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
É obrigatória a apresentação dos documentos referidos no artigo 10.º do programa de
concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração com identificação da firma; declaração emitida conforme modelo constante
do anexo I do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos; no caso de pessoas singulares, declaração do IRS apresentadas nos últimos três
anos; declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e do fornecimento de serviços objecto do procedi-
mento.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços fornecidos, de acordo com a finalidade do fornecimento,
nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República \\\\\\ 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 Adequação/qualidade dos produtos propostos;
3 Experiência anterior quanto ao produto;
4 Prazo de entrega e garantias do seu cumprimento.

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 110012/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 50. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O programa de concurso será fornecido mediante o pagamento em dinheiro ou cheque
na Tesouraria do HSEAH ou enviado à cobrança.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 16 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Podem assistir à sessão todos os interessados e intervir apenas os devidamente creden-
ciados pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sala de reuniões do Edifício do Serviço de Aprovisionamento, 16 dias a con-
tar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    £        SIM    ¢

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9701-856
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Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295213440 295213381

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9701-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295213440 295213381

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9701-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295213440 295213381

Correio electrónico Endereço internet (URL)

O Administrador-Delegado, Vítor Manuel Ferreira Seabra.
1000271178

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

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 Almeida

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 6350-130

Localidade/Cidade País
Almeida Portugal

Telefone Fax
271570020 271570021

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Amoreira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Remodelação e ampliação da escola básica da freguesia de Amoreira.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Amoreira.
Código NUTS III � Beira Interior Norte.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.42.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra posta a concurso e o seu preço base é de
133 995,19 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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)
Será exigida, aquando da celebração do contrato de adjudicação da empreitada, a cau-
ção de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma
percentagem para reforço dessa caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
a) Os trabalhos da presente empreitada serão realizados por séries de preços e serão

financiados com recurso a receitas próprias da autarquia;
b) O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á em presta-

ções mensais, calculadas de acordo com as quantidades de trabalho executadas.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção
(Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro), emitido pelo Instituto dos Mercados de
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Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes au-
torizações:
a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional na

1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;
b) A 1.ª subcategoria da 4.ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a

que respeita, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na cláusula n.º 6.3
do programa de concurso.

2 � Caso o concorrente não disponha da autorizações exigida na alínea b), indicará,
em documento anexo a proposta, o(s) subempreiteiro(s) possuidor(es) dessa autoriza-
ção aos quais ficará vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos que lhes
respeitem.
3 � Poderão igualmente concorrer:
a) Os concorrentes não detentores de alvará de construção ou que não apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados serão admitidos
nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os concorrentes não detentores de alvará de construção que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao
espaço económico europeu serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

4 � Os concorrentes deverão preencher cumulativamente os requisitos mínimos de
carácter económico, financeiro e técnico explicitados na cláusula n.º 19.3 do programa
de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos na cláusula n.º 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 Preço � 60%;
2 Soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos que constam da
lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios � 35%;
3 Prazo de execução � 5%.

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

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

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): € 100. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Fornecimento de exemplares do processo: o processo pode ser adquirido por cheque,
à cobrança ou em numerário.

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

18 /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 podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do programa de
concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeida, Praça da Liberdade, 6350-
-130 Almeida, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas deverão ser entregues em duplicado.
A análise dos critérios de apreciação das propostas seguirá o seguinte modelo:
Em relação ao critério preço, será aplicada a seguinte fórmula:

P 0Ncp = � × 100
P

em que:
Ncp � nota do concorrente em análise (0 < Ncp < 100);
P0 � valor do preço da proposta mais baixa;
P � valor do preço da proposta em análise.
Em relação ao critério soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários tipos de
trabalho em relação aos respectivos valores médios, serão aplicadas as seguintes fór-
mulas:

n
 M = ∑ | Pi � Pmi |                                            Ncm =  3√ M0 ×100

i=1 
                                                                                  

      
            M

em que:
Ncm � nota do concorrente em análise (0 < Ncm < 100);
M0 � menor valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos capítulos que
constam da lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios;
M � valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos em
relação aos respectivos valores médios da proposta em análise. No caso de apresenta-
ção de propostas condicionadas por parte dos concorrentes, só é considerada a propos-
ta base para efeitos de cálculo dos valores médios;
Pi � valor do preço total apresentado pelo concorrente para cada um dos capítulos a
que se refere a alínea i;
Pmi � valor da média dos preços para cada capítulo apresentados pelos vários concor-
rentes para os trabalhos a que se refere a alínea i;
N � número total de capítulos.
Em relação ao critério prazo de execução, será adoptado o seguinte processo de classi-
ficação:

Pr0Ncpr = � × 100
Pr

em que:
Ncpr � nota do concorrente em análise (0 < Ncpr < 100);
Pr0 � prazo da proposta de menor prazo em dias de calendário;
Pr � prazo da proposta em análise em dias de calendário.
Classificação final:

CF = 0,60 × Ncp + 0,35 × Ncm + 0,05 × Ncpr

sendo o resultado apresentado em percentagem, arredondado às centésimas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

30 /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.

O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.) 1000270909

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 Almeida

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 6350-130

Localidade/Cidade País
Almeida Portugal
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Telefone Fax
271570020 271570021

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Rectificação/beneficiação da EM 532-1 (Cabreira).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Regularização e escarificação da plataforma existente; colocação de tapete betuminoso;
sinalização vertical e horizontal.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Cabreira.
Código NUTS III � Beira Interior Norte.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra posta a concurso e o seu preço base é de
191 308 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão da consignação

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)
Será exigida aquando da celebração do contrato de adjudicação da empreitada a caução
de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma per-
centagem para reforço dessa caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
a) Os trabalhos da presente empreitada serão realizados por séries de preços e serão

financiados com recurso a receitas próprias da autarquia;
b) O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á em presta-

ções mensais, calculadas de acordo com as quantidades de trabalho executadas.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção
(Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro), emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes au-
torizações:
A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra.
3 � Poderão igualmente concorrer:
a) Os concorrentes não detentores de alvará de construção ou que não apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados serão admitidos
nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os concorrentes não detentores de alvará de construção que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao
espaço económico europeu serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

4 � Os concorrentes deverão preencher cumulativamente os requisitos mínimos de
carácter económico, financeiro e técnico explicitados na cláusula n.º 19.3 do programa
de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos na cláusula n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos na cláusula n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas cláusulas n.os 15 e 16 do programa de concurso. Só serão
avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a execução de, pelo menos,
uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor superior a 81 943
euros.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 Preço � 60%;
2 Soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos que constam da
lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios � 35%;
3 Prazo de execução � 5%.

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

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

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): € 100. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Fornecimento de exemplares do processo: o processo pode ser adquirido por cheque,
à cobrança ou em numerário.

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

20 /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 podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do programa de
concurso.
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IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeida, Praça da Liberdade, 6350-
-130 Almeida, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas deverão ser entregues em duplicado.
A análise dos critérios de apreciação das propostas seguirá o seguinte modelo:
Em relação ao critério preço, será aplicada a seguinte fórmula:

P 0Ncp = � × 100
P

em que:
Ncp � nota do concorrente em análise (0 < Ncp < 100);
P0 � valor do preço da proposta mais baixa;
P � valor do preço da proposta em análise.
Em relação ao critério soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários tipos de
trabalho em relação aos respectivos valores médios, serão aplicadas as seguintes fór-
mulas:

n
 M = ∑ | Pi � Pmi |                                            Ncm =  3√ M0 ×100

i=1 
                                                                                  

      
            M

em que:
Ncm � nota do concorrente em análise (0 < Ncm < 100);
M0 � menor valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos capítulos que
constam da lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios;
M � valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos em
relação aos respectivos valores médios da proposta em análise. No caso de apresenta-
ção de propostas condicionadas por parte dos concorrentes, só é considerada a propos-
ta base para efeitos de cálculo dos valores médios;
Pi � valor do preço total apresentado pelo concorrente para cada um dos capítulos a
que se refere a alínea i;
Pmi � valor da média dos preços para cada capítulo apresentados pelos vários concor-
rentes para os trabalhos a que se refere a alínea i;
N � número total de capítulos.
Em relação ao critério prazo de execução, será adoptado o seguinte processo de classi-
ficação:

Pr0Ncpr = � × 100
Pr

em que:

em que:
Ncpr � nota do concorrente em análise (0 < Ncpr < 100);
Pr0 � prazo da proposta de menor prazo em dias de calendário;
Pr � prazo da proposta em análise em dias de calendário.
Classificação final:

CF = 0,60 × Ncp + 0,35 × Ncm + 0,05 × Ncpr

sendo o resultado apresentado em percentagem, arredondado às centésimas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

30 /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.

O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.) 1000270910

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município do Entroncamento

Endereço Código postal
Largo de José Duarte Coelho 2330-078

Localidade/Cidade País
Entroncamento Portugal

Telefone Fax
249720400 249719675

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obras@cm-entroncamento.pt www.cm-entroncamento.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Zona envolvente do Polidesportivo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de colectores de esgotos pluviais; rede de abastecimento de água, rede de
incêndio e de rega; arruamentos; estacionamentos; calçadas; ajardinamentos; ilumina-
ção pública e mobiliário urbano.
Preço base do concurso: 809 635,65 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Zona envolvente do Polidesportivo, no Entroncamento.
Código NUTS III � Médio Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.32.50-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.61.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se aos trabalhos que compõem o projecto da zona envolvente do
Polidesportivo.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 717

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 08 e/ou em dias \\\ a partir da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Empreitada por série de preços. O financiamento é assegurado por um contrato-programa
com a DGAL.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Remeta-se para o n.º 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os pontos 15.6 e 15.7 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Alvará (nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/
2004, de 10 de Janeiro) previsto na alínea a) do n.º 6.1, que deve conter:
a) A habilitação como empreiteiro geral ou construtor geral da 2.ª categoria � Obras

de urbanização, em classe correspondente ao valor da proposta;
b) A habilitação na 2.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte

dos trabalhos a que respeitem.
Remeta-se para o ponto 6.3 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º 15.3,
todos do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e h) do n.º 15.3, todos
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 pro-
fissionais 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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República \\\\\\ 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 � 60%;
2 Prazo de execução � 25%;
3 Valor técnico da proposta � 15%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º N/04.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 012
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 200 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Multibanco, numerário ou cheque à ordem do município do Entroncamento.

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

02 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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)
Remeta-se para o ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Câmara Municipal do Entroncamento, ��� 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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal reserva-se o direito de não consignar a obra caso não se concretize
a candidatura à sua comparticipação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

25 /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.
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ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
D. O. M. S. U. � Divisão de Obras Engenheiro Joaquim Canteiro
Municipais e Serviços Urbanos Engenheiro Nuno Valente

Endereço Código postal
Rua da Junta de Freguesia, 1, 2.º 2330-114

Localidade/Cidade País
Entroncamento Portugal

Telefone Fax
249720400/249720401 249719675

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obras@cm-entroncamento.pt www.cm-entroncamento.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Serviços Administrativos da D. O. Fernanda Ferreira
M. S. U. � Divisão de Obras
Municipais e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua da Junta de Freguesia, 1, 2.º 2330-114

Localidade/Cidade País
Entroncamento Portugal

Telefone Fax
249720401 249719675

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obras@cm-entroncamento.pt www.cm-entroncamento.pt

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

Organismo À atenção de
Serviços Administrativos da D. O. Fernanda Ferreira
M. S. U. � Divisão de Obras
Municipais e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua da Junta de Freguesia, 1, 2.º 2330-114

Localidade/Cidade País
Entroncamento Portugal

Telefone Fax
249720401 249719675

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obras@cm-entroncamento.pt www.cm-entroncamento.pt

25 de Novembro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000272075

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO

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 Gavião Divisão Obras e Serv. Urbanos

Endereço Código postal
Largo do Município 6040-102 Gavião

Localidade/Cidade País
Gavião Portugal

Telefone Fax
241639070 241639079

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Info@cm-gaviao.pt www.cm-gaviao.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Reabilitação/construção de ETAR�s no concelho de Gavião e construção de leitos de
secagem na ETAR de Gavião.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada refere-se à reabilitação/construção das ETAR�s de Domingos da Vinha,
Cadafaz, Vale da Feiteira, Vale da Vinha e à construção de leitos de secagem na ETAR de
Gavião.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Gavião.
Código NUTS III � 1209 � Alto Alentejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.25.21.27-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.25.21.30-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso é de 307 240,32
euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 240 a partir da data da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, sendo o cálculo dos pagamentos efectuado mediante medição
periódica dos trabalhos realizados com base nos preços unitários contratuais, nos
termos do artigo 18.º do referido decreto-lei, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e assegurados pelo orçamento do município de
Gavião.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requi-
sitos exigidos no programa do concurso.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I do programa do concurso, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capaci-
dade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

2 � O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 1 deve conter:
a) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, de classe que cubra o valor global da proposta;
b) As 1.ª e 4.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, 2.ª subca-

tegoria da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que
respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 3.

3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 2, o con-
corrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as de-
clarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respec-
tivas, de acordo com o previsto no n.º 16.4 do programa do concurso.
4 � Capacidade económica e financeira:
Relativamente à avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para
execução da obra posta a concurso, ela será efectuada com base no quadro de referência
constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, coadjuvado com o n.º 5 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e com a Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro.
Não poderá ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na primeira portaria (três últimos exer-
cícios de 1999, 2000 e 2001), em qualquer das situações definidas na segunda portaria:
a) Utilizando, para o efeito, a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

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

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

Indicadores Fórmula de cálculo
Valores mínimos
(percentagem)

Liquidez geral .......... Existências + disponibilidades + dívidas a
terceiros a curto prazo/passivo a curto prazo 104,26

Autonomia financeira Capitais próprios/activo líquido total ........ 9,72

5 � Capacidade técnica:
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 60% do preço base desta empreitada;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,

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

sa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previs-
to no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos
referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumpri-
mento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço
económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento, emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro, e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional, ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal.
(Constituindo este documento informação comercial, em princípio de natureza reserva-
da, não podendo ser divulgado a terceiros, devendo o mesmo, caso o concorrente en-
tenda, manter o carácter reservado, para o que deverá ser metido em envelope de formato
A4, no rosto do qual deverá constar o nome do concorrente e «Documento emitido pelo
Banco de Portugal», com fácil acesso, constituindo o próprio envelope, no fascículo
indecomponível, uma página numerada.)

Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC na qual
se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso, documento equivalente apresentado,
para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresen-
tar cópia autenticada da respectiva declaração.
Relativamente à capacidade financeira e económica, os concorrentes deverão apresen-
tar o balanço e demonstração de resultados das respectivas declarações anuais do IRS
ou IRC entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001, de
acordo com as Portarias n.os 1465/2002, de 14 de Novembro, e 1547/2002, de 24 de
Dezembro, sempre que a publicação desses documentos seja exigida pela legislação do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal. No caso de a empresa ter iniciado recentemente a sua actividade, a avaliação da
capacidade económica e financeira será efectuada com base nas informações prestadas,
em documento abonatório de uma instituição bancária reconhecida e não de acordo com
os indicadores.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas.
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamen-
to principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma.
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados no primeiro ponto da capacidade técnica.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

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
Não possui qualquer número de referência.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 30 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 400, acrescidos do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Só serão fornecidas colecções completas do processo de concurso desde que solicita-
das por escrito, mediante o seu pagamento prévio 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)

10 /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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������
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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 devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-
des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete
de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: Edifício dos Paços do Concelho de Gavião, ��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

19 /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.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Gabinete de Apoio Técnico
de Abrantes

Endereço Código postal
Rua de D. António Prior do Crato, 115 2200-086 Abrantes

Localidade/Cidade País
Abrantes Portugal

Telefone Fax
241360440 241360449

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gat.abr@mail.telepac.pt

O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Martins de Jesus.
1000271803

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 Gavião Divisão Obras e Serv. Urbanos

Endereço Código postal
Largo do Município 6040-102 Gavião

Localidade/Cidade País
Gavião Portugal

Telefone Fax
241639070 241639079

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Info@cm-gaviao.pt www.cm-gaviao.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Loteamento Industrial de Gavião � reformulação da Estação de Tratamento de Águas
Residuais.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada refere-se à reformulação da Estação Tratamento de Águas Residuais do
Loteamento Industrial de Gavião, que, resumidamente, compreende os seguintes traba-
lhos: estaleiro, demolições, sistemas elevatórios, estações elevatórias, estação de tra-
tamento, ensaios/testes, peças de reserva, manuais de operação e exploração, telas fi-
nais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Gavião.
Código NUTS III � 1209 � Alto Alentejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.25.21.27-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.23-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso é de 689 449,76
euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 150 a partir da data da consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, sendo o cálculo dos pagamentos efectuado mediante medição periódica
dos trabalhos realizados com base nos preços unitários contratuais, nos termos do
artigo 18.º do referido decreto-lei, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99,
de 14 de Setembro, e assegurados pelo orçamento do município de Gavião.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requi-
sitos exigidos no programa do concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 721

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI):
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I do programa do concurso, o qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

2 � O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 1 deve conter:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, de classe que cubra o valor global da proposta;
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª cate-

goria, 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 3.

3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 2, o con-
corrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as de-
clarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respec-
tivas, de acordo com o previsto no n.º 16.4 do programa do concurso.
4 � Capacidade económica e financeira:
Relativamente à avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para
execução da obra posta a concurso, ela será efectuada com base no quadro de referência
constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, coadjuvado com o n.º 5 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e com a Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro.
Não poderá ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na primeira portaria (três últimos exer-
cícios de 1999, 2000 e 2001), em qualquer das situações definidas na segunda portaria:
a) Utilizando, para o efeito, a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

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

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

Indicadores Fórmula de cálculo
Valores mínimos
(percentagem)

Liquidez geral .......... Existências + disponibilidades + dívidas a
terceiros a curto prazo/passivo a curto prazo 104,26

Autonomia financeira Capitais próprios/activo líquido total ........ 9,72

5 � Capacidade técnica:
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 60% do preço base desta empreitada;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,

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

sa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segu-
rança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu.
Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previs-
to no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos
referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumpri-
mento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço
económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento, emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional, ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal.
(Constituindo este documento informação comercial, em princípio de natureza reserva-
da, não podendo ser divulgado a terceiros, devendo o mesmo, caso o concorrente en-
tenda, manter o carácter reservado, para o que deverá ser metido em envelope de formato
A4, no rosto do qual deverá constar o nome do concorrente e «Documento emitido pelo
Banco de Portugal», com fácil acesso, constituindo o próprio envelope, no fascículo
indecomponível, uma página numerada.)

Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia autenticada da respectiva declaração.
Relativamente à capacidade financeira e económica, os concorrentes deverão apresen-
tar o balanço e demonstração de resultados das respectivas declarações anuais do IRS
ou IRC entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001, de
acordo com as Portarias n.os 1465/2002, de 14 de Novembro, e 1547/2002, de 24 de
Dezembro, sempre que a publicação desses documentos seja exigida pela legislação do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal. No caso de a empresa ter iniciado recentemente a sua actividade, a avaliação da
capacidade económica e financeira será efectuada com base nas informações prestadas
em documento abonatório de uma instituição bancária reconhecida e não de acordo com
os indicadores.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra.
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas.
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamen-
to principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma.
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados no primeiro ponto da capacidade técnica.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

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
Não possui qualquer número de referência.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 30 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 400, acrescidos do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Só serão fornecidas colecções completas do processo de concurso desde que solicita-
das por escrito, mediante o seu pagamento prévio 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)

10 /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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������
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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 devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-
des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete
de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: Edifício dos Paços do Concelho de Gavião, ��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

19 /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.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Gabinete de Apoio Técnico
de Abrantes

Endereço Código postal
Rua de D. António Prior do Crato, 115 2200-086 Abrantes

Localidade/Cidade País
Abrantes Portugal

Telefone Fax
241360440 241360449

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gat.abr@mail.telepac.pt

O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Martins de Jesus.
1000271804

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
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 Montemor- Divisão de Obras e Saneamento (DOS)
-o-Novo

Endereço Código postal
Rua de Curvo Semedo 7050-165 Montemor-o-Novo

Localidade/Cidade País
Montemor-o-Novo Portugal

Telefone Fax
266898161 266898190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dos@cm-montemornovo.pt www.cm-montemornovo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Lote I: ampliação do cemitério de Lavre; lote II: ampliação do cemitério de Foros de
Vale de Figueira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de muro em betão armado e alvenaria de blocos de betão e vedação em rede,
incluindo trabalhos de movimentação de terras, pavimentos, pinturas e elaboração e
cumprimento do plano de segurança e saúde � fase de obra.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Junto aos cemitérios das freguesia de Lavre e Foros de Vale de Figueira � concelho de
Montemor-o-Novo.
Código NUTS 010803; DT 07; CC 06; FR 02; 010803; DT 07; CC 06; FR 10.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.26.25.22-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ todos
os lotes ¢
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Todas as incluídas no mapa de trabalhos.

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 04 e/ou em dias 120 a partir da decisão de adjudicação

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da adjudicação (garantia bancária ou depósito em dinheiro).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará (Decreto-Lei n.º 12/2004), emitido
pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:
Da 1.ª categoria � 1.ª, 4.ª e 5.ª subcategorias;
Da 5.ª categoria � 2.ª subcategoria.
A autorização da 4.ª subcategoria da 1.ª categoria deve ser da classe que cubra o valor
total da proposta, sendo as restantes de classe que corresponda no mínimo ao valor dos
trabalhos especializados respectivos.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
V. programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
V. programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
V. 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 pro-
fissionais 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 informações com-
plementares

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 39/2004.
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): €  75 ou €  80 (acrescidos do IVA à taxa legal em
vigor). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Levantamento no serviço indicado em I.1): 75 euros. Envio pelo correio: 80 euros, com
recepção prévia do cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo.

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

24 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: sala de reuniões da Divisão de Obras e Saneamento � Estaleiro Municipal
em Montemor-o-Novo, ��� 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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
1 � A empreitada é em regime de série de preços.
2 � O preço base do concurso é de 143 815,47 euros.
3 � Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso, prevalece o
que deste último constar.
4 � Não assistirá ao acto público o Procurador-Geral da República.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /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 Vice-Presidente da Câmara, João
Caldeira. 1000272065
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Sintra

Endereço Código postal
Largo do Dr. Virgílio Horta 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de materiais granulados britados, para o ano 2005, em regime de forne-
cimento contínuo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de materiais granulados britados, para o ano 2005, em regime de forne-
cimento contínuo. Podendo adquirir o caderno de encargos na Divisão de Aprovisi-
onamento da CMS pelo montante de 50 euros mais IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os fornecimentos serão efectuados no município de Sintra, nos locais indicados no
artigo 2 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)

Objecto 14.21.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente aquisição encontra-se na Classificação Estatística de Produto por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993, com a categoria 14.21.1 e a subcategoria 14.21.12 � grânulos, lascas e pó de
pedra; calhaus, saibro e pedras britadas.

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Bens quantificados nos quadros constantes do caderno de encargos no montante total
de 120 000 euros mais IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 001 a partir da decisão de adjudicação

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)
É dispensada a caução, dado o pagamento ser efectuado após a prestação e sempre com
a referência ao cumprimento das cláusulas contratuais.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado até 44 dias úteis após a entrega de factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de agrupamento de fornecedores, cada uma das entidades que o compõe deve
apresentar os documentos referidos no ponto III deste anúncio, devendo revestir a
forma jurídica de consórcio quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de con-

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

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos

exercícios findos, nomeadamente balanço e demonstração de resultados, ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos;

d) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três
anos;

e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do fornecimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
f) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos

montantes, datas e destinatários;
g) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.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) £

RF = cf + 0,17 × d
RF = resultado final;
cf = custo de fornecimento;
d = distância do local da central do adjudicatário às oficinas municipais, sitas na Ave-
nida da Aviação Portuguesa, 69, em Sintra, de ida e volta.
A Câmara utilizará os seus próprios meios de transporte, ficando estabelecido um custo
de transporte de 0,17 euros por Tn × km de ida e volta.

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
CT � 2004/4002748.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (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)

03 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 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 10 horas.
Local: sala de reuniões da Divisão de Aprovisionamento, sita na Travessa do Mu-
nicípio, 3, cave, em Sintra, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Travessa do Município, 3 2710 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219238709/10 219238701

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
DAAN � Divisão Assuntos Secção de Expediente e Arquivo
Administrativos e Notariado

Endereço Código postal
Edifício dos Paços do Concelho, 2710 Sintra
Largo do Dr. Virgílio Horta

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço internet (URL)

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
de Roboredo Seara. 3000160189

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

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 Torres Novas Departamento de Obras e Serviços

Urbanos

Endereço Código postal
Rua do General António César 2350-421
de Vasconcelos Correia

Localidade/Cidade País
Torres Novas Portugal

Telefone Fax
249839430 249811780

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
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
Rua de São José e Rua de São Silvestre � Riachos.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos de movimento de terras, execução de redes de saneamento e de pluviais,
execução de pavimentos betuminosos, lancis e passeios em lajetas de betão.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua de São José e Rua de São Silvestre, em Riachos � Torres Novas.
Código NUTS III � Médio Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 45.11.12, 45.21.41, 45.23.11 e 45.23.12.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a concurso e o valor base,
excluído o IVA, é de 925 714,50 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços. As modalidades essenciais financiamento são pro-
venientes do orçamento da Câmara Municipal de Torres Novas. As modalidades essen-
ciais de pagamento são por autos de medição de trabalho mensal.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Os concorrentes podem candidatar-se em nome individual ou em agrupamento de em-
presas, de acordo com a legislação específica.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido a concurso é necessário:
Possuir alvará de construção com as habilitações referentes à 1.ª subcategoria da 2.ª
categoria e classe correspondente ao valor global da proposta, bem como a 6.ª subca-
tegoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhe respeitem, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta e que será
indicado em documento anexo àquela.
Se for o caso, certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes obedecerá
ao disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:
Capacidade económica e financeira:
A avaliação da capacidade económica e financeira dos concorrentes será realizada ten-
do em conta os documentos indicados nas alíneas c) e d) do ponto 15.1 do programa de
concurso. Apenas serão admitidos os concorrentes que satisfaçam cumulativamente as
condições constantes no n.º 1 da Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, tendo
por base os indicadores fixados pela Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, em
conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

Capacidade técnica:
A capacidade técnica avalia-se com base nas alíneas a), b) e c) do ponto 19.4 do pro-
grama de concurso, tendo em conta os documentos indicados nas alínea f), g) e h) do
ponto 15.1 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 Preço da proposta: 70%;
2 Valia técnica da proposta: 25%:
a) Memória descritiva e justificativa: 40%;
b) Programa de trabalhos: 40%;
c) Plano de pagamentos: 20%;
3 Prazo de execução: 5%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Empreitada n.º 47/2004 � DOSU (DVM/DAS).
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 010
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 200 (a levantar na CMTN). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Acrescido do IVA à taxa legal em vigor, em cheque ou numerário para toda a documen-
tação, a levantar na CMTN ou a enviar aos interessados.
Quando o processo for enviado a pedido dos interessados, não será da responsabili-
dade desta Câmara Municipal o extravio ou o atraso dos mesmos.

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

14 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa do concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal de Torres Novas, com endereço indi-
cado 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.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra, referido em II.3), conta-se da data da respectiva consigna-
ção.
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público do concurso.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

23 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torres Novas Secção de Expediente Geral e Arquivo

Endereço Código postal
Rua do General António César 2350-421
de Vasconcelos Correia

Localidade/Cidade País
Torres Novas Portugal

Telefone Fax
249839430 249811780

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

O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues.
1000272069

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA
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 Vale de Cambra Divisão de Obras Municipais

e Manutenção

Endereço Código postal
Avenida de Camilo Tavares de Matos 3730-901

Localidade/Cidade País
Vale de Cambra Portugal

Telefone Fax
256420510 256420519

Correio electrónico Endereço internet (URL)
domm@cm-vale-cambra.pt http://www.cm-vale-cambra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Adaptação do Edifício Municipal � infra-estruturas de electricidade, telecomunica-
ções e informática.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto da empreitada consiste nas instalações de electricidade, de telecomunica-
ções e informática.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na Avenida de Camilo Tavares de Matos, na freguesia de São Pedro de Castelões, em
Vale de Cambra.
Código NUTS PT 116 Entre o Douro e Vouga.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.31.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.31.10.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.31.40.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.33.12.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A criação de infra-estruturas de electricidade, telecomunicações e informática.
O valor para efeito de concurso é de 213 870 euros.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não é permitida a apresentação de opções.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato, bem como a forma da sua prestação, será a que resultar
da aplicação do disposto nos artigos 112.º a 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e de
pagamento são por autos de medição de trabalho mensal, com o pagamento a ser reali-
zado através das receitas próprias do município.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
1 � Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas existam qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas de construção
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas e comprovem em relação a cada uma das empresas.
2 � Todas as empresas de construção referidas no n.º 1 têm que satisfazer obrigatoria-
mente as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
3 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
jurídica consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Para ser admitido a este procedimento é necessário possuir alvará de empreiteiro
de obras públicas ou certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros, conforme
está definido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
2 � A avaliação da capacidade dos concorrentes envolve a avaliação da capacidade
económica, financeira e técnica dos mesmos e será efectuada pela comissão de abertura
do concurso.
a) A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
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quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concor-
rente que, no mínimo, apresentar cumulativamente os valores do quartil inferior previs-
tos nessa portaria.
b) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente para a execução da obra posta
a concurso incidirá sobre os seguintes critérios:
1) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar em obra, seja próprio,

alugado ou sob qualquer forma, às suas exigências técnicas;
2) Adequação de técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-

sa, a afectar à obra, mediante comprovação de que o director técnico da obra acom-
panhou uma obra de natureza idêntica.

3 � A todo o tempo a comissão de abertura do concurso poderá ponderar o conteúdo
da base de dados do IMOPPI, nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
4 � Poderão ainda apresentar-se a concurso os concorrentes:
a) Não detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados e as não detento-
ras de alvará de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço
económico europeu, desde que cumpram o estipulado nos artigos 67.º e 68.º Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
nos termos previstos no diploma e no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Para ser admitido a este procedimento é necessário possuir certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, ou certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros, conforme está definido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e nos
termos do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e no previsto
na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, as seguintes autorizações:
a) Da 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor total da

proposta;
b) Das 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria e da classe correspondente à parte dos

trabalhos a que respeitam.
2 � Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a

segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela reparti-
ção de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer
dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso
de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das quotiza-
ções para a segurança social no espaço económico europeu;

c) Declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respei-
tantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço econó-
mico europeu [alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março];

d) Declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu [alínea f)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março];

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das obras
executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução
relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data
e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras
da arte e regularmente concluídas;

f) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
1) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na

qual se contenha o carimbo de «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou na
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;

2) Nos termos do previsto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os
concorrentes deverão juntar fotocópia da folha de rosto e do anexo A da declaração
anual, com comprovativo da recepção pela repartição de finanças, relativa aos anos
de 1999, 2000, 2001 e 2003. No caso de envio da declaração anual através de
correio electrónico (internet), deverá ser apresentada fotocópia do comprovativo da
entrega da mesma passado pelas finanças;

3) Declaração, sob compromisso de honra, onde constem os rácios contabilístico finan-
ceiros, de acordo com o estipulado no n.º 2 da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro;

4) Documento emitido pelo Banco de Portugal (completo, incluindo todos os elemen-
tos enviados por esta entidade, nomeadamente o ofício), no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido
pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o
seu estabelecimento principal;

5) Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de alvará
de empreiteiros de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II:

a) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços seja
exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal;

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
1) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Entendendo-se por:
a) Certificado de habilitações literárias, o documento original emitido por estabeleci-

mento de ensino adequado ao grau respectivo, que confira, garanta e ateste ao qua-
dro da empresa as habilitações alegadas, devendo ser apresentada fotocópia do
mesmo;

b) Certificado de habilitações profissionais, o documento original emitido por associ-
ação pública profissional que ateste ao quadro da empresa que as habilitações ale-
gadas, devendo ser apresentada fotocópia do mesmo, e que deverá estar acompanha-
do do curriculum vitae;

c) Quadro da empresa, todos os indivíduos que pelas suas funções desempenhem um
papel com importância na mesma, nomeadamente: engenheiros, engenheiros técni-
cos, ou encarregados, etc.;

d) Responsável pela orientação da obra, todos os indivíduos que tenham participação
no desenrolar da execução da obra, com capacidade decisória e de responsabilização
pela mesma, a nível de direcção técnica ou orientação, nomeadamente: engenheiros,
engenheiros técnicos, ou encarregados;

2) Lista das obras executadas nos últimos três anos da mesma natureza da obra que é
posta a concurso, acompanhado dos certificados de boa execução das obras. Os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República \\\\\\ 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 � 60%;
Em que: P = Pm / VP
2 Qualidade técnica da proposta � 40%;
Em que: qualidade técnica da proposta (QTP);



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 729

2.b1) Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10%;
2.b2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT) � 20%;
2.b3) Plano de meios humanos a afectar à obra � 30%;
2.b4) Plano de meios técnicos/equipamento a afectar à obra (MT) � 30%;
2.b5) Conteúdo técnico da memória descritiva e justificativa (MD) � 10%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo de concurso n.º 020/2004/DOMM.
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): € 650, e se for pedido em suporte óptico € 50. Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento
a) O pagamento será efectuado na Tesouraria da Câmara Municipal.

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

24 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas e 30 minutos.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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)
1 � O acto do concurso é público, em sessão pública da comissão de abertura de
propostas, nomeada pela Câmara Municipal.
2 � Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de inter-
venção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identi-
dade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de
sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome indivi-
dual, sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e o número do bilhete de
identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora pelas 10 horas.
Local: terá lugar na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vale de Cambra, ���
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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
1 � Não poderão apresentar-se a concurso todos os que se encontrem nas situações
previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 � Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorrentes.
Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em consideração.
3 � O horário para levantar as cópias do processo de concurso na Secção de Atendi-
mento é em todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, após o respectivo aviso de que a cópia
está pronta.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

O Presidente da Câmara, José António Bastos da Silva.
3000160238

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 Vale de Cambra Divisão de Obras Municipais

e Manutenção

Endereço Código postal
Avenida de Camilo Tavares de Matos 3730-901

Localidade/Cidade País
Vale de Cambra Portugal

Telefone Fax
256420510 256420519

Correio electrónico Endereço internet (URL)
domm@cm-vale-cambra.pt http://www.cm-vale-cambra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Saneamento e abastecimento de água a Vila Cova de Perrinho.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto da empreitada consiste na instalação de condutas de saneamento e de água.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na freguesia de Vila Cova de Perrinho, em Vale de Cambra.
Código NUTS PT 116 Entre o Douro e Vouga.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.11.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A criação de infra-estruturas de electricidade, telecomunicações e informática.
O valor para efeito de concurso é de 577 429,58 euros.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não é permitida a apresentação de opções.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 18 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de consignação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato, bem como a forma da sua prestação, será a que resultar
da aplicação do disposto nos artigos 112.º a 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e de
pagamento são por autos de medição de trabalho mensal, com o pagamento a ser reali-
zado através das receitas próprias do município e financiada através do OH � eixo 1.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
1 � Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que elas existam qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas de construção satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas e comprovem em relação a cada uma das empresas.
2 � Todas as empresas de construção referidas no n.º 1 têm que satisfazer obrigatoria-
mente as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
3 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
jurídica consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Para ser admitido a este procedimento é necessário possuir alvará de empreiteiro
de obras públicas, ou certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros, conforme
está definido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 � A avaliação da capacidade dos concorrentes envolve a avaliação da capacidade
económica, financeira e técnica dos mesmos e será efectuada pela comissão de abertura
do concurso.
a) A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concor-
rente que, no mínimo, apresentar cumulativamente os valores do quartil inferior previs-
tos nessa portaria.
b) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente para a execução da obra posta
a concurso incidirá sobre os seguintes critérios:
1) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar em obra, seja próprio,

alugado ou sob qualquer forma, às suas exigências técnicas;
2) Adequação de técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-

sa, a afectar à obra, mediante comprovação de que o director técnico da obra acom-
panhou uma obra de natureza idêntica.

3 � A todo o tempo a comissão de abertura do concurso poderá ponderar o conteúdo
da base de dados do IMOPPI, nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
4 � Poderão ainda apresentar-se a concurso os concorrentes:
a) Não detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados e as não detento-
ras de alvará de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço
económico europeu, desde que cumpram o estipulado nos artigos 67.º e 68.º Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
nos termos previstos no diploma e no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Para ser admitido a este procedimento é necessário possuir certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, ou certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros, conforme está definido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e nos
termos do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e no previsto
na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, as seguintes autorizações:
a) Da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor total da

proposta.
2 � Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a

segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela reparti-
ção de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;

c) Declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes
ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico euro-
peu [alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março];

d) Declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu [alínea f)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março];

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das obras
executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução
relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data
e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras
da arte e regularmente concluídas;

f) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
1) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na

qual se contenha o carimbo de «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou na
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;

2) Nos termos do previsto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os
concorrentes deverão juntar fotocópia da folha de rosto e do anexo A da declaração
anual, com comprovativo da recepção pela repartição de finanças, relativa aos anos
de 1999, 2000, 2001 e 2003. No caso de envio da declaração anual através de
correio electrónico (internet), deverá ser apresentada fotocópia do comprovativo da
entrega da mesma passado pelas finanças;

3) Declaração, sob compromisso de honra, onde constem os rácios contabilístico finan-
ceiros, de acordo com o estipulado no n.º 2 da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro;

4) Documento emitido pelo Banco de Portugal (completo, incluindo todos os elemen-
tos enviados por esta entidade, nomeadamente o ofício), no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido
pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o
seu estabelecimento principal;

5) Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de alvará
de empreiteiros de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II:

a) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços seja
exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal;

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
1) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Entendendo-se por:
a) Certificado de habilitações literárias, o documento original emitido por estabeleci-

mento de ensino adequado ao grau respectivo, que confira, garanta e ateste ao qua-
dro da empresa as habilitações alegadas, devendo ser apresentada fotocópia do
mesmo;

b) Certificado de habilitações profissionais, o documento original emitido por associ-
ação pública profissional que ateste ao quadro da empresa que as habilitações ale-
gadas, devendo ser apresentada fotocópia do mesmo, e que deverá estar acompanha-
do do curriculum vitae;

c) Quadro da empresa, todos os indivíduos que pelas suas funções desempenhem um
papel com importância na mesma, nomeadamente: engenheiros, engenheiros técni-
cos, ou encarregados, etc.;

d) Responsável pela orientação da obra, todos os indivíduos que tenham participação
no desenrolar da execução da obra, com capacidade decisória e de responsabilização
pela mesma, a nível de direcção técnica ou orientação, nomeadamente: engenheiros,
engenheiros técnicos, ou encarregados;

2) Lista das obras executadas nos últimos três anos da mesma natureza da obra que é
posta a concurso, acompanhado dos certificados de boa execução das obras.
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Os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República \\\\\\ 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 � 60%;
Em que: P = Pm / VP
2 Qualidade técnica da proposta � 40%;
Em que: qualidade técnica da proposta (QTP);
2.b1) Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10%;
2.b2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT) � 20%;
2.b3) Plano de meios humanos a afectar à obra � 30%;
2.b4) Plano de meios técnicos/equipamento a afectar à obra (MT) � 30%;
2.b5) Conteúdo técnico da memória descritiva e justificativa (MD) � 10%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo de concurso n.º 021/2004/DOMM.
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): € 500, e se for pedido em suporte óptico € 50. Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento
a) O pagamento será efectuado na Tesouraria da Câmara Municipal.

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

24 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio

Hora (se aplicável): das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas e 30 minutos.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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)
1 � O acto do concurso é público, em sessão pública da comissão de abertura de
propostas, nomeada pela Câmara Municipal.
2 � Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de inter-
venção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identi-
dade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de
sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome indivi-
dual, sociedade ou agrupamento da qual conste o nome e o número do bilhete de iden-
tidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora pelas 14 horas e 30 minutos.
Local: terá lugar na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vale de Cambra, ���
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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
1 � Não poderão apresentar-se a concurso todos os que se encontrem nas situações
previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 � Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorrentes.
Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em consideração.
3 � O horário para levantar as cópias do processo de concurso na Secção de Atendi-
mento é em todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, após o respectivo aviso de que a cópia
está pronta.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

O Presidente da Câmara, José António Bastos da Silva.
3000160237

JUNTA DE FREGUESIA DE ALTE
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
Junta de Freguesia de Alte

Endereço Código postal
Largo de José Cavaco Vieira, 10 8100-012
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Localidade/Cidade País
Alte � Loulé Portugal

Telefone Fax
289478200 289478431

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Junta-alte@clix.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação e pavimentação do caminho agrícola Esteval dos Mouros � Cabeço do
Mogo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos a realizar consistem resumidamente nas seguintes actividades: estaleiro,
desmatação, movimentos de terras, drenagem, pavimentação, obras acessórias, sinaliza-
ção, diversos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Alte, concelho de Loulé.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.32.94-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso, na exten-
são total de 3470,81 m. O preço base é de 147 149,50 euros, excluindo o imposto sobre
o valor acrescentado. O prazo máximo de execução da obra é de 90 dias seguidos,
incluindo sábados, domingos e feriados.

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 090 a partir da decisão de adjudicação

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)
Será exigida, aquando da elaboração do contrato de adjudicação de empreitada, a cau-
ção definitiva de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida
a mesma percentagem para reforço dessa caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Junta de
Freguesia de Alte e financiado pelo IFADAP � Instituto de Financiamento e Apoio
ao Desenvolvimento de Agricultura e Pescas, no âmbito da Subacção 6.1 da Acção 6
da Medida AGRIS, projecto n.º 2003700013166.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos efectuados de acordo com o disposto no
artigo 21.º do mesmo diploma.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras pú-
blicas, nos termos do disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação de propostas,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante a Junta de Fre-
guesia de Alte, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da pro-
posta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
os concorrentes serão submetidos a uma avaliação da sua capacidade económica, finan-
ceira e técnica, tendo em consideração os elementos de referência solicitados no progra-
ma de concurso, sendo excluídos os que não demonstrem aptidão para a execução da
obra posta a concurso.
2 � Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
a) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global

da sua proposta;
b) 2.ª subcategorias da 5.ª categoria, nas classes correspondentes aos valores dos tra-

balhos especializados que lhes respeitem;
c) 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, nas classes correspondentes aos valores dos traba-

lhos especializados que lhes respeitem.
3 � Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, indicará, em docu-
mento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações aos quais
ficará vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.
4 � Poderão igualmente concorrer:
a) Os concorrentes não detentores de alvará de construção ou que não apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados serão admitidos
nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os concorrentes não detentores de alvará de construção que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao
espaço económico europeu serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as
autorizações exigidas no n.º 2 do ponto III.2.1).
2 � Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração,
sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu.
3 � Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o
prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado em que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos
documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra,
do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no
espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
1 � Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal.
2 � Cópia simples das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC, incluindo a declaração anual de rendimentos e anexos, na qual se con-
tenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente apresentado, para
efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresen-
tar cópia autenticada da respectiva declaração.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
1 � Certificados de habilitações literárias (cópia simples do diploma ou certidão emitida
pela escola/universidade) e profissionais (cópia simples da cédula profissional ou da
declaração emitida pela ordem/associação profissional correspondente, ambas dentro
do prazo de validade) dos quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da
obra, designadamente do director técnico da empreitada e do representante permanente
do empreiteiro na obra.
2 � Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certifi-
cados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas.
3 � Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma.
4 � Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técni-
cos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra, para além dos indicados no ponto 1.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

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 informações com-
plementares

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

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

No Diário da República \\\\\\ 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) ¢
a) Preço (0,50);
b) Valor técnico da proposta (0,40);
c) Prazo de execução (0,10).

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
J. F. A. 1/04.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 100. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou por meio de cheque dirigido à Junta de Freguesia de Alte.

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)

01 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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 assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas, mas só
poderão intervir os representantes das firmas concorrentes, devidamente identificados
e credenciados para o acto.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Edifício da Junta de Freguesia de Alte, Largo de José Cavaco Vieira, 10,
8100-012 Alte, ��� 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 PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Financiado pelo IFADAP � Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e Pescas, no âmbito da Subacção 6.1 da Acção 6 da Medida AGRIS,
projecto n.º 2003700013166.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /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.

30 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, Eugénio
Manuel Coelho Guerreiro. 1000272064

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, 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
Águas de Trás-os-Montes e Alto Presidente do Conselho
Douro, S. A. de Administração, Prof. Tentugal

Valente
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Endereço Código postal
Avenida Osnabruck, 29 5000-427 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
+351 259309370 +351 259309371

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@atmad.adp.pt www.aguas.tmad.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução £ Concepção e execução ¢
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de remodelação da ETAR de Freixo de Espada à Cinta (SAR-DP-04).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A ETAR de Freixo de Espada à Cinta servirá uma população total de 2900 habitantes
e apresenta as seguintes características principais:
Obra de entrada (a remodelar), com gradagem e desarenador mecânicos, e medição de
caudal, tanque IMHOFF (a beneficiar), leitos percoladores (a ampliar) e decantador
secundário (a remodelar);
Microtamização e desinfecção final por radiação ultravioleta (a construir).
Os trabalhos mais significativos desta empreitada compreendem a execução ou insta-
lação de:
Construção civil (demolições, movimentos de terras, betão armado dos novos órgãos
da ETAR, fornecimento e montagem de condutas e arranjos exteriores);
Equipamento (grades de limpeza mecânica e manual, desarenador mecânico, sprincker,
ponte raspadora, grupos, electrobombas, equipamento de microtamização e desinfec-
ção por UVs);
Instalações eléctricas e de instrumentação (reformulação do PT existente, quadros de
controle e distribuição, sistema de controle de nível, cablagens).
Nesta empreitada está também incluída a elaboração, por parte do empreiteiro, do pro-
jecto de execução da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Freixo de Espada à Cinta.
Código NUTS PT 117 � DOURO.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.25.21.27-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Remodelação de uma estação de tratamento de águas residuais.
O preço base do concurso é de 400 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 11 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação

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)
Na fase de apresentação de propostas não é exigida qualquer caução.
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço total do respectivo
contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada será executada no regime de preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, agrupamento
complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse económico ou consórcio
externo, em qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos
consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou
sociedade tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
cumulativamente com as seguintes condições:
1 � Quanto aos titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), os que apresentem, se-
gundo a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, as autorizações:
i) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor global da pro-

posta;
ii) 1.ª, 2.ª e 11.ª subcategorias da 4.ª categoria da classe correspondente ao valor dos

trabalhos especializados que lhe respeite.
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) anterior, o concorrente
pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execução
dos trabalhos correspondentes.
2 � Quanto aos não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, os que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, ade-
quado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes men-
cionadas no n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista.
3 � Quanto aos não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou aos que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, os
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados nos
n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
4 � Os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
nos termos do n.º 2 e os concorrentes que se encontrem na situação prevista no artigo
70.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão ainda comprovar a sua
capacidade económica e financeira com base no quadro de referência da portaria em
vigor à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concorrentes que não apresentem, no
mínimo e cumulativamente, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria,
em qualquer das seguintes situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,

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

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

Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica e financeira, os
concorrentes que não satisfaçam as condições apresentadas, devendo as empresas que
se encontrem numa das situações mencionadas neste número, quando em agrupamento,
satisfazer individualmente as condições referidas.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 � Documentos de habilitação dos con-
correntes.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 � Documentos de habilitação dos con-
correntes.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 � Documentos de habilitação dos con-
correntes, e, ainda, os seguintes comprovativos:
a) Comprovação, efectuada através da análise dos elementos a apresentar de acordo com

a alínea f) do n.º 15.1 do programa de concurso, nos últimos 10 anos, das componen-
tes de:

a.1) Construção civil de, pelo menos, uma estação de tratamento de águas residuais (ou
estação de tratamento de água), com uma capacidade mínima de 1500 habitantes
equivalentes;

a.2) Fornecimento e montagem de equipamentos mecânicos e electromecânicos de, pelo
menos, uma estação de tratamento de águas residuais (ou estação de tratamento de
água), com uma capacidade mínima de 1500 habitantes equivalentes;
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a.3) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas de, pelo menos, uma estação de
tratamento de águas residuais (ou estação de tratamento de água), com uma capaci-
dade mínima de 1500 habitantes equivalentes;

b) Comprovação da adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na
obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técni-
cas;

c) Comprovação da adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à obra;

d) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior em
engenharia, especialidade em engenharia civil, para exercer a função de director
técnico da presente empreitada, com a qualificação profissional exigida na alínea d)
do n.º 19.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 Valia técnica da proposta � 45%;
2 Preço � 45%;
3 Garantia de cumprimento do prazo de execução � 10%.

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

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

Data limite de obtenção 10 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 500, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou cheque a favor da entidade adjudicante, no momento da
entrega.

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

17 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 18 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas.
Só podem intervir no acto público de abertura das propostas as pessoas que, para o
efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo de
duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sede da Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S. A., Avenida Osnabruck,
29, 5000-427 Vila Real, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da empreitada, contado a partir da data da consignação, e até à data
de «pronto para arranque», será de 300 dias.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /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.

26 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Carlos Tentugal Valente. 3000160247

METRO DO PORTO, 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
Metro do Porto, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de Fernão Magalhães, 1862, 6.º 4350-158 Porto

Localidade/Cidade País
Porto, freguesia de Campanhã Portugal

Telefone Fax
225081000 225081001

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@metro-porto.pt www.metro-porto.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada de requalificação do passeio das Fon-
tainhas e superfície envolvente da Ponte Infante D. Henrique.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos de requalificação da Alameda das Fontainhas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho Porto.
Código NUTS PT 114.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.32.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.26.25.10-9 Y024-7\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.61.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.33.20.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
NACE: 500,1; 503,2; 503,5.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
1 200 000 euros.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de adjudicação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de montante correspondente a 5% do preço total do contrato, a
prestar por depósito em dinheiro, títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancária ou seguro-caução, conforme a escolha do adjudicatário.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio, sempre em regime de responsa-
bilidade solidária passiva.

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
São exigidos a todos os concorrentes os documentos abaixo identificados, sem
prejuízo de outros que possam estar previstos no programa de concurso: declara-
ção feita pelas pessoas que tenham poderes para vincular a empresa concorrente ou
cada uma das empresas agrupadas, identificando os signatários e comprovando que
os mesmos têm poderes de representação, contendo a denominação social, o número
de pessoa colectiva, a sede, as filiais que interessam à execução do contrato, os
nomes dos titulares dos órgãos de gestão e de outras pessoas com poderes para as
obrigarem, o registo comercial da constituição e das alterações do pacto social. Se
se tratar de um agrupamento, será necessário identificar a empresa designada para
representar o agrupamento e o endereço e fax para onde deve ser dirigida toda a
correspondência; declaração de intenção de associação jurídica (quando aplicá-
vel). Cópias notariais do contrato de sociedade ou respectivos actos constituti-
vos da empresa concorrente, ou de cada um dos membros do agrupamento concor-
rente, em vigor à data da apresentação da proposta; lista exaustiva das empresas
que, face aos critérios estabelecidos no n.º 4 do artigo 3.º da Directiva n.º 93/37/
CEE, sejam consideradas empresas associadas dos concorrentes ou dos membros
que constituem o agrupamento concorrente; segurança social: I) documento com-
provativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social
portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal. Em qualquer dos casos, aquele documento deve ser acompanhado de: II)
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitan-
tes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico
europeu; situação tributária: I) declaração comprovativa da situação tributária
regularizada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede do contribu-
inte em Portugal, de acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95,
de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal. Em qualquer dos casos aquele documento deve ser acom-
panhado de: II) declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obri-
gações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico
europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
São exigidos a todos os concorrentes os documentos abaixo identificados, sem
prejuízo de outros que possam estar previstos no programa de concurso, formulário
de indicadores financeiros, segundo o modelo do anexo V em suporte papel e em
suporte informático, conforme dispõe o artigo 15.º, n.º 2, do programa de concurso;
relatório e parecer do ROC referente aos três anos indicados no anexo V, quando a
empresa esteja obrigada a ter ROC. Documento emitido pelo Banco de Portugal, ou
cópia do mesmo, no mês em que o concurso tenha sido aberto, no mês anterior ou
posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sistema financeiro e,
se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central do Estado de que
a sua empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
relatório de contas dos três últimos exercícios, cópia da última declaração periódi-
ca de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Re-
cibo», e, se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da
respectiva declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
São exigidos a todos os concorrentes os documentos abaixo identificados, sem
prejuízo de outros que possam estar previstos no programa de concurso. Declara-
ção indicando a relação dos quadros da empresa, respectivas habilitações e funções
já desempenhadas, incluindo aqueles que estarão afectos à obra e em que qualida-
de; lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas forem executadas de acordo com as regras de arte e regularmente concluídas;
declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, aluga-
do ou sob qualquer outra forma; documento comprovativo, do concorrente ou de
um dos membros do agrupamento do concorrente, do Certificado de Conformidade
do Sistema da Qualidade ISO 9001:2000 implementado; declaração, assinada pelo
representante legal da empresa, que mencione os técnicos, serviços técnicos e en-
carregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra, para além dos
indicados na alínea e), caso existam; declaração indicando os subempreiteiros a
que o concorrente pretende recorrer para a execução da empreitada, acompanhada
de: declaração conjunta de compromisso, subscrita pelo concorrente e por cada um
dos subempreiteiros propostos; alvará emitido pelo IMOPPI, deve titular as auto-
rizações seguintes: as 1.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria de classe que cubra o
valor global da proposta; caso o concorrente não possua o certificado acima refe-
rido, deverá apresentar: certificado de inscrição em lista de empreiteiros aprovados
(ou cópia do mesmo) adequado à obra posta em concurso que indique os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribu-
ída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I ao
modelo de programa de concurso constante da Portaria n.º 104/2001, de 21 de
Fevereiro, e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros. Os concor-
rentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Pú-
blicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II ao modelo do
programa do concurso constante da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro,
deverão apresentar os documentos seguintes: caso se trate de concorrente de um
dos Estados mencionados no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
certificado de inscrição no registo a que se refere o mesmo anexo, com todas as
inscrições em vigor; certificados do registo criminal dos representantes legais da
empresa ou documentos equivalentes emitidos pela autoridade judicial ou admi-
nistrativa competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; documento que comprove que a empresa não se
encontra em estado de falência, de liquidação, de cessação de actividade, nem se
encontra sujeita a qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em
qualquer situação análoga, ou tenha o respectivo processo pendente, emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente do Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; documentos compro-
vativos da inexistência das seguintes situações: 1) sanção administrativa por falta
grave em matéria profissional, se entretanto não tiver ocorrido reabilitação; 2) sanção
acessória de privação do direito de participar em arrematações ou concursos públi-
cos que tenham por objecto a empreitada ou a concessão de obras públicas, o for-
necimento de bens e serviços, a concessão de serviços públicos e a atribuição de
licenças ou alvarás, durante o período de inabilidade legalmente previsto; 3) san-
ção acessória de interdição da prática dos seguintes actos motivada pela admissão
de menores a trabalhos proibidos ou condicionados, durante o período de inabi-
lidade legalmente previsto: celebração de contratos de fornecimentos, obras públi-
cas, empreitadas ou prestações de serviços com o Estado ou outras entidades pú-
blicas, bem como com instituições particulares de solidariedade social compartici-
padas pelo orçamento da segurança social: celebração de contratos de exploração
da concessão de serviços públicos; apresentação de candidatura a apoios dos fun-
dos comunitários; 4) sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu ser-
viço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições
para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal ou no Estado de que seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal, durante o prazo de prescrição da sanção legalmente
previsto; balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos ba-
lanços seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; declaração sobre o volume de negó-
cios global da empresa e o seu volume de negócios em obra nos três últimos exer-
cícios, assinada pelo representante legal da empresa; declaração, assinada pelo
representante legal da empresa, que inclua a lista das obras executadas nos últimos
cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais
importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das
obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
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concluídas; declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao nú-
mero dos seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da
empresa.

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

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 informações com-
plementares

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CO/2004/29.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): processo em suporte informático: 50 euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor. Processo em suporte informático e em papel: 400 euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.

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

26 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas e 30 minutos às 17 horas.

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

Data prevista \\ /\\ /\\\\ (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)
Duas pessoas por concorrente devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Avenida de Fernão Magalhães, 1862, 7.º, Porto, ��� 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓ-
DICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

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

A Administração: José Manuel Duarte Vieira � Juvenal Silva
Peneda. 3000160249

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Barrancos

Endereço Código postal
Praça do Município, 2 7230-030

Localidade/Cidade País
Barrancos Portugal

Telefone Fax
285950630 285950630

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Geral@cm-barrancos.pt
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

27 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 15 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /12 /2004 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
É a segunda rectificação ao anúncio do concurso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 248, de 21 de Outubro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Nelson José
Costa Berjano. 1000272062

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO
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 Gavião Divisão Obras e Serv. Urbanos

Endereço Código postal
Largo do Município 6040-102 Gavião

Localidade/Cidade País
Gavião Portugal

Telefone Fax
241639070 241639079

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Info@cm-gaviao.pt www.cm-gaviao.pt

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

Data limite de obtenção 21 /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)

28 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 31 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 14 horas e 30 minutos.
Local: �����������������������������������
������, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 278, de 26 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

30 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.) 1000272086

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 Gavião Divisão Obras e Serv. Urbanos

Endereço Código postal
Largo do Município 6040-102 Gavião

Localidade/Cidade País
Gavião Portugal

Telefone Fax
241639070 241639079

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Info@cm-gaviao.pt www.cm-gaviao.pt

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso é de 284 066,40
euros, com exclusão do IVA.

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

Data limite de obtenção 21 /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)

28 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 31 /01 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: �����������������������������������
������, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 278, de 26 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

30 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.) 1000272087

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

ANÚNCIO DE CONCURSO DE CONCEPÇÃO

Serviços ¢
Serviços Especiais £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Porto de Mós Gabinete de Concursos/

Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça da República 2480-851 Porto de Mós

Localidade/Cidade País
Vila de Porto de Mós Portugal

Telefone Fax
244499600 244499601

Correio electrónico Endereço internet (URL)
Geral@municipio-portodemos.pt

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Prazo para recepção dos projectos ou dos pedidos de participação

10 /01 /2005  (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio do
anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O acto público realizar-se-á no dia 11 de Janeiro de 2005, às 10 horas.
O presente anúncio constitui anúncio rectificativo do publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 260, de 5 de Novembro de 2004, a p. 24 628.

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO30 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

O Presidente da Câmara, José Maria Oliveira Ferreira.
1000272030

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE � ACM/YMCA

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
Associação Cristã da Mocidade
ACM/YMCA

Endereço Código postal
Avenida da Bela Vista, 38 2910-421

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
265739540/7 265739549

Correio electrónico Endereço internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção civil e instalações especiais da Escola de Artes de Setúbal.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Avenida de Belo Horizonte, Setúbal.
Código NUTS ����������

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O valor para efeito do concurso é de 3 985 479 euros, a acrescer do valor do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 11 e/ou em dias \\\ a partir da decisão por consignação

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\279 III Série

\\\\ /\\\\ de 27 /11 /2004 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Esta publicação visa introduzir uma correcção ao anúncio 3000159201, publicado as
pp. 26 520 e 26 521 do Diário da República, 3.ª série, n.º 279, de 27 de Novembro de
2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

02 /12 /2004 (dd/mm/aaaa)

2 de Dezembro de 2004. � Pela Direcção da ACM, Mário Melo
Pereira. 3000160197
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 3671/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Soares Oliveira, S. A., com sede em Alvarenga, Arouca, reque-
reu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Resende-
-Resende (circulação p/ Cárquere e Enxertado), ambas do concelho de
Resende e distrito de Viseu, passando por Corvo, Cárquere (Tulhas),
Sequeiros (Q. Fragas), Enxertado e São Domingos.

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 manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo
processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Cam-
po Alegre, 1459, 1.º, Porto.

20 de Outubro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete Fer-
reira. 3000157893

Aviso n.º 3702/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Soares Oliveira, S. A., com sede em Alvarenga, Arouca, reque-
reu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Resende,
concelho de Resende e distrito de Viseu, e Santa Marinha do Zêzere,
concelho de Baião e distrito do Porto, passando por Ermida (cruzto)
e Santa Marinha (cruzto).

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 manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo
processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Cam-
po Alegre, 1459, 1.º, Porto.

22 de Outubro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete Fer-
reira. 3000157890

Aviso n.º 3708/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Soares Oliveira, S. A., com sede em Alvarenga, Arouca, reque-
reu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Barrô e
Resende (p/ São João da Fontoura), ambas do concelho de Resende e
distrito de Viseu, passando por Barracão, Porto de Rei, Castanheiras
(cruzto), Massora e Rendufe.

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 manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo
processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na Rua do Cam-
po Alegre, 1459, 1.º, Porto.

22 de Outubro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete Fer-
reira. 3000157901

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

Por despacho de 27 de Setembro de 2004 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência atribuí-
da por delegação de poderes, foi autorizado o desvio para servir a
localidade de Brejos de Jardia, da carreira de serviço público de passa-

geiros entre São Gonçalo-Vila Nogueira de Azeitão, explorada por
TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua de Marcos
de Portugal, 10, 2810 Laranjeiro, passando a respectiva concessão a
designar-se: S. Gonçalo-Vila Nogueira de Azeitão (esc.) p/ S. Simão.

4 de Novembro de 2004. � Pela Directora, por delegação de com-
petências, a Chefe de Secção de Exploração de Passageiros, Maria
Fernanda Pinto. 3000158850

Aviso

Por despacho de 30 de Setembro de 2004 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência atribuí-
da por delegação de poderes, foi outorgada por dois anos a concessão
da carreira provisória de serviço público a seguir indicada:

Amadora (est.)-Moinhos da Funcheira (mercado), p/ Casal de
S. Brás,

requerida por Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da,
contribuinte fiscal n.º 500297150, com sede na Estrada de Consiglieri
Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556 Barcarena.

15 de Novembro de 2004. � Pela Directora, a Chefe da Secção de
Exploração, Maria Fernanda Pinto. 3000159353

MINISTÉRIO DO TURISMO
Região de Turismo de São Mamede

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Por meu despacho de 29 de Outubro de 2004, Sílvia Maria Pinhei-
ro Miranda Relvas é nomeada, precedendo concurso, assistente admi-
nistrativa principal, escalão 1, índice 218.

2 de Novembro de 2004. � O Presidente, António José Ceia da
Silva. 1000270374

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Processo n.º 1324/04.3TBACB.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos.
Requeridos � Manuel Bento Sousa e outro(s).

Maria Goretti Freitas da Cunha, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Alcobaça:

Faz saber que, por sentença proferida nos presentes autos, foi de-
clarada a falência dos requeridos Manuel Bento Sousa, casado, nascido
em 24 de Janeiro de 1938, nacional de Portugal, contribuinte fiscal
n.º 123260388, bilhete de identidade n.º 2454622, com domicílio na
Urbanização do Solão, 2475-000 Benedita, e Trindade Maria Caste-
lhano Sousa, casada, nascida em 16 de Março de 1940, nacional de
Portugal, contribuinte fiscal n.º 135264111, bilhete de identidade
n.º 2511955, com domicílio na Urbanização do Solão, 2475-
-000 Benedita, 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 dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José A. Cecílio, com ende-
reço na Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 123, 1.º, direito,
2400-000 Leiria.

Comissão de credores: presidente, Caixa Geral de Depósitos, S. A.;
efectivos: Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., e BPI, S. A.

A acção deu entrada em Juízo em 27 de Maio de 2004.

23 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria Goretti
Freitas da Cunha. � O Oficial de Justiça, A. José Justino de Sousa.

1000272077
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TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 946/04.7TBFAF.
Falência (requerida).
Requerente � Tintofama � Tinturaria e Acabamentos Têxteis.
Requerida � J. Nunes, L.da

Sérgio Afonso C. Pimentel, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Fafe:

Faz saber que, por sentença de 20 de Setembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência, sendo requerente
Tintofama � Tinturaria e Acabamentos Têxteis, com sede na Rua
de Pouco Siso, 499, Ladim, Vila Nova de Famalicão, da requerida
J. Nunes, L.da, contribuinte fiscal n.º 501816844, com sede no lugar
da Pica, Quinchães, 4820 Fafe, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Daniela Fernandes, com
escritório na Praça de Mouzinho de Albuquerque, 31, 1.º, 4700-
-301 Braga.

1 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Sérgio Afonso C. Pi-
mentel. � O Oficial de Justiça, António Luís Leite Nogueira.

3000156226

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 945/04.9TBMCN.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Cegra � Companhia Exportadora de Granitos, L.da, e

outro(s).
Efectivo da comissão de credores � Caixa Geral de Depósitos e

outro(s).

São notificados os credores de Cegra � Companhia Exportadora
de Granitos, L.da, com sede no lugar de S. Sabina, Alpendurada e Ma-
tos, 4630-000 Marco de Canaveses, de que, por decisão de 22 de Se-
tembro de 2004 proferida nos presentes autos, foi designado o dia
10 de Janeiro de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos, para a realização
da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua
o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

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

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, de que devem reclamar os seus crédi-
tos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e, bem as-
sim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se contar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
30 de Junho de 2004 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

4 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Paula Cristina
Borges Gonçalves. � O Oficial de Justiça, Manuel Carvalho Novais.

3000160240

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

Anúncio

Processo n.º 806/04.1TBPRD.
Falência (requerida).
Requerente � Valenciana Industrial Del Mueble, S. A.
Requerida � Diverloja � Decorações e Mobiliário, L.da, e outro(s).

O Dr. Jorge Andrade, juiz de direito do 3.º Juízo de Competência
Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Paredes:

Faz saber que, por sentença de 5 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Diverloja �

Decorações e Mobiliário, L.da, com sede em Fontes, Sobrosa, 4580 Pa-
redes, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Alfredo José Cardoso Castro, com
endereço na Rua da Vigorosa, 768, 2.º, 4200-000 Porto.

8 de Novembro de 2004. � O Juiz de Direito, Jorge Andrade. �
A Oficial de Justiça, Zulmira Oliveira R. Carvalho. 3000160269

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio

Processo n.º 2382/03.3TBPNF.
Falência (requerida).
Requerente � Euróleo � Comércio de Combustíveis Lub., L.da

Requerida � Construções F. Moreira & Susana, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Marta Susana Mesquita Mendes, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Penafiel:

Faz saber que, por sentença de 21 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Construções
F. Moreira & Susana, L.da, sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, pessoa colectiva n.º 504773925, com sede no lugar de Monte
de Baixo, São Mamede de Recesinhos, 4560-000 Penafiel, 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Alfredo José Cardoso Castro, re-
sidente na Rua do Vigorosa, 768, 2.º, 4000-523 Porto.

27 de Outubro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria Susana Mes-
quita Mendes. � A Oficial de Justiça, Carla Matos. 3000160267

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

Anúncio

Processo n.º 3156/04.0TBSTS.
Falência (apresentação).
Falida � Ajosilva � Serralharia e Carpintaria, S. A., e outro(s).
Credor � António Joaquim Silva e outro(s).

A Dr.ª Ana Olívia E. S. Loureiro, juíza de direito do 2.º Juízo de
Competência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de San-
to Tirso:

Faz saber que, por sentença proferida nos presentes autos, foi de-
clarada a falência de Ajosilva � Serralharia e Carpintaria, S. A., con-
tribuinte fiscal n.º 503094749, com sede na Rua de 25 de Abril, 139,
rés-do-chão, Agrela, 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, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João Carlos Gonçalo, com
endereço na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 98, 4.º, F, 4470-157 Maia.

19 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Olívia E. S.
Loureiro. � A Oficial de Justiça, Glória Maria da Silva Almeida.

3000160268

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALE DE CAMBRA

Anúncio
Processo n.º 229/04.2TBVLC.
Falência (apresentação).
Requerente � Hecogere � Gestão de Restaurantes e Empresas.
Credor � Talhos Visonte, L.da

São citados os credores da requerente Hecogere � Gestão de Res-
taurantes e Empresas, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 503681105, com sede no lugar de Pinheiro Manso, São Pedro de
Castelões, 3730 Vale de Cambra, para, no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
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tificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência di-
ferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 29 de Abril de 2004.

10 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Susana Cajeira. �
A Oficial de Justiça, Maria José. 3000160259

Anúncio

Processo n.º 228/04.4TBVLC.
Falência (apresentação).
Requerente � Costeira e Carvalho, L.da

Credor � Estado Português e outro(s).

São citados os credores da requerente Costeira e Carvalho, L.da, na-
cional de Portugal, identificação fiscal n.º 502504200, com sede no
lugar dos Dois, São Pedro de Castelões, 3730 Vale de Cambra, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Abril de 2004.

4 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Sara Reis Marques. �
A Oficial de Justiça, Manuela Leite. 3000160257

Anúncio

Processo n.º 230/04.6TBVLC.
Falência (apresentação).
Requerente � Destrigandra � Prod. Serv. Alim. � Soc. Unipessoal.
Credor � Estado Português.

São citados os credores da requerente Destrigandra � Prod. Serv.
Alim. � Soc. Unipessoal, nacional de Portugal, identificação fiscal
n.º 504496484, com sede na Rua do Fundo da Gandara, 309, 2.º, Vila
Chã, 3730 Vale de Cambra, para, no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 29 de Abril de 2004.

4 de Maio de 2004. � A Juíza de Direito, Sara Reis Marques. �
A Oficial de Justiça, Manuela Leite. 3000160261

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA REAL

Anúncio

Processo n.º 143-F/1995.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. Alfredo José Cardoso Castro.
Falida � Nova, Estruturas em P. V. C., S. A., e outro(s).

A Dr.ª Susana Maria Galhoz T. Brás, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Nova, Estruturas em P. V.
C., S. A., pessoa colectiva n.º 502042273, com sede na Zona Indus-
trial, Constantim, 5000-000 Vila Real, notificados para, no prazo de
5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apre-
sentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

29 de Setembro de 2004. � A Juíza de Direito, Susana Maria
Galhoz T. Brás. � O Oficial de Justiça, Carlos Frederico Sanches.

3000160264

Anúncio

Processo n.º 188/04.1TBVRL.
Falência (requerida).
Requerente � Galparkét, S. A., e outro(s).
Requerida � Madeimarão � Madeiras Decorativas Marão, L.da

A Dr.ª Cristina Rodrigues, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Vila Real:

Faz saber que, por sentença de 20 de Agosto de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida

Madeimarão � Madeiras Decorativas Marão, L.da, pessoa colectiva
n.º 504745514, com sede em Merouços, Mouçós, 5000 Vila Real,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Alfredo José Cardoso Castro, com
endereço na Rua da Vigorosa, 768, 2.º, 4200-000 Porto.

3 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Cristina Rodri-
gues. � O Oficial de Justiça, André Cardoso. 3000160265

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1353/04.7TYLSB.
Autorização judicial para redução do capital.
Requerente � Resinopa � Sociedade Europeia de Resinas, L.da

Faz-se público que correm termos pelo 1.º Juízo deste Tribunal de
Comércio de Lisboa uns autos de autorização judicial para redução do
capital, com o n.º 1353/04.7TYLSB, os quais deram entrada em tri-
bunal e foram distribuídos em 11 de Novembro de 2004, em que é
requerente Resinopa � Sociedade Europeia de Resinas, L.da, pessoa
colectiva n.º 501441638, com sede na Urbanização da Portela, lote
82, 2.º, direito, Portela, Loures, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Loures sob o n.º 13 128.

Faz-se ainda público, nos termos do que dispõe o artigo 167.º do
Código das Sociedades Comerciais, que em assembleia geral da re-
querente, realizada em 18 de Junho de 2004, foi deliberado por una-
nimidade que, depois de efectuado o aumento de capital social no
montante de 997 595,79 euros, se proceda à redução do mesmo,
ficando reduzido ao montante de 100 000 euros, ficando desde logo
mandatado o presidente do conselho de administração para proce-
der a todos os actos e diligências necessários ao indicado fim, no-
meadamente para, sozinho, outorgar a escritura pública de redução
de capital social.

Ficam notificados quaisquer sócios ou credores dissidentes de que
dispõem do prazo de 30 dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República, para deduzirem oposição à redução � ar-
tigo 1487.º do Código do Processo Civil.

25 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000160188

Anúncio

Processo n.º 865/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Manufacturas Salvi, S. L.
Requerida � Mais Por Menos, Imp. Export, L.da, e outro(s).

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

Faz saber que, por sentença de 23 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Mais Por Menos, Imp.
Export, L.da, pessoa colectiva n.º 504408631, com sede na Quinta
do Serrado, Rua da Cidade de Lisboa, lote E, Camarate, Loures, 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 CPEREF.

25 de Novembro de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000160219

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1174/04.7TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente � Visicarnes I � Comércio e Indústria de Carnes, L.da

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 2.º Juízo de Lisboa, no dia
11 de Novembro de 2004, ao meio dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência do devedor Visicarnes I � Comércio e Indús-
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tria de Carnes, L.da, pessoa colectiva n.º 504214322, com endereço
na Rua do Embaixador Teixeira de Sampaio, 4, Prazeres, Lisboa, com
sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Paulo Jorge Pinto Rebelo, com
endereço na Zona Industrial de Santiago, lugar de Canta, Paiva,
Abraveses, 3500-000 Viseu, a quem é fixado domicílio na(s) morada(s)
indicada(s).

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. César Augusto Couto
da Rocha, com endereço na Rua de D. Estefânia, 177, 4.º, B, 1000-
-154 Lisboa.

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 do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

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 14 de Fevereiro 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 CIRE).

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

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código do Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamações de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação � plano de insolvência

Declarada a insolvência pode ser aprovado plano de insolvência,
com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência, a liquida-
ção da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo
devedor (artigo 192.º do CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

16 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000160220

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 769/04.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Transgrua � Representações e Aluguer de Gruas, L.da

Requerida � Leisado � Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, L.da

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 22 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Leisado �
Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, L.da, pessoa colectiva
n.º 503276197, com sede na Urbanização Vila Rosa, Zona Industrial,
lote 101, Bairro Gouveia, Alhos Vedros, 2860 Moita, tendo sido fi-
xado 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 CPEREF.

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

3000160221

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

Anúncio

Processo n.º 57/03.2TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � Tecniflora � Plantas, L.da, e outro(s).
Credor � Banco Totta & Açores e outro(s).

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

Faz saber que, por sentença de 20 de Outubro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente
Tecniflora � Plantas, L.da, pessoa colectiva n.º 502384786, com sede
na Rua de Vilar, 4445-235 Alfena, Valongo, 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, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Elisabete Gonçalves Perei-
ra, com endereço na Avenida de D. Afonso Henriques, 638, 4810-
-431 Guimarães.

22 de Outubro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000160226

Anúncio

Processo n.º 198/04.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � José Liberal Ferreira.
Requerida � Confeitaria e Pão Quente Rafael, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Confeitaria e
Pão Quente Rafael, L.da, pessoa colectiva n.º 974647616, com sede
na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 902, 4445-
-004 16 Ermesinde, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 19 de Abril de 2004.

17 de Novembro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

1000272079

Anúncio

Processo n.º 271/04.3TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerentes � Custoitex � Custóias Têxtil, L.da, e outro(s).
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São notificados os credores das requerentes Custoitex � Custóias
Têxtil, L.da (pessoa colectiva n.º 500438617), com sede na Rua da
Cal, 95 a 107, Custóias, 4450-000 Matosinhos, Custoitex � Paredes
Têxtil, L.da (pessoa colectiva n.º 502108111), com sede no lugar da
Boavista, Lordelo do Ouro, 4580-000 Paredes, e Coll Internacional �
Distribuição de Produtos Têxteis e Alimentares, L.da (pessoa colecti-
va n.º 503189251), com sede na Rua dos Fogueteiros, sem número,
Senhora da Hora, 4460-000 Senhora da Hora, de que, por despacho
de 24 de Novembro de 2004, proferido nos presentes autos, foi de-
signado o dia 26 de Janeiro de 2005, pelas 10 horas, para a realização
da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua
o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida, por decisão de 4 de Outubro de 2004, a situação
de insolvência da entidade acima referida e determinado o prossegui-
mento da acção declarativa de recuperação de empresa (artigo 25.º,
n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 50 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, de que devem reclamar os seus crédi-
tos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e, bem as-
sim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se contar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em 19 de
Maio de 2004 e que o seu duplicado se encontra à disposição de quem
o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de expediente.

Foi nomeado Gestor Judicial o Dr. Domingos José da Silva Fer-
reira, com escritório na Rua de Santa Margarida, 138, habitação 106,
São Vítor, 4700 Braga.

24 de Novembro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � O Oficial de Justiça, António Manuel Peixoto.

3000160262

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, e no uso da competência delegada nos ter-
mos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi convertida em definitiva a nomeação provisória da
funcionária Daniela Sequeira Silva Branco, com a categoria de assis-
tente administrativo, com efeitos a partir de 10 de Novembro de 2004.

10 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272052

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
26 de Outubro de 2004, e no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, foi convertida em definitiva a nomeação provisória do funcioná-
rio Jorge Miguel Coelho Costa, com a categoria de operário qualifica-
do � asfaltador, com efeitos a partir de 5 de Novembro de 2004.

4 de Novembro de 2004. � Por delegação do Director do Depar-
tamento de Obras e Serviços Urbanos (despacho de 4 de Março de
2004), o Chefe da Divisão da Rede Viária e Trânsito, Manuel Henri-
que Correia Campeã. 1000272098

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
11 de Novembro de 2004, e no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
foi convertida em definitiva a nomeação provisória do funcionário Pe-
dro Miguel Guerreiro Madeira Silva, com a categoria de assistente admi-
nistrativo, com efeitos a partir de 5 de Novembro de 2004.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 8 de Janeiro de 2002), na ausência do Director do
Departamento de Administração e Finanças, o Chefe da Divisão dos
Serviços Centrais, Manuel Emílio Tendinha Trocado. 1000272049

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 11 de Novembro de 2004, e no uso da competência delegada
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, foi convertida em definitiva a nomeação pro-
visória da funcionária Ester Patrícia Pimentel Silva, com a cate-
goria de assistente administrativo, com efeitos a partir de 3 de
Novembro de 2004.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 8 de Janeiro de 2002), na ausência do Director do
Departamento de Administração e Finanças, o Chefe da Divisão dos
Serviços Centrais, Manuel Emílio Tendinha Trocado. 1000272051

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeada defini-
tivamente, por reclassificação, para lugar da categoria de assistente
administrativo, a funcionária com a categoria de auxiliar administra-
tivo Salomé da Conceição Fernandes de Freitas, a qual será posicio-
nada no escalão 1, índice 199.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272053

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeada defini-
tivamente, por reclassificação, para lugar da categoria de assistente
administrativo, a funcionária com a categoria de auxiliar administra-
tivo Patrícia Isabel Brás Catuna, a qual será posicionada no escalão 1,
índice 199.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272054

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeado defini-
tivamente, por reclassificação, para lugar da categoria de assistente
administrativo, o funcionário com a categoria de auxiliar administra-
tivo Filipe Cristóvão Cabrita Mariano, a qual será posicionado no es-
calão 1, índice 199.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272055

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeada defini-
tivamente, por reclassificação, para lugar da categoria de assistente
administrativo, a funcionária com a categoria de auxiliar administra-
tivo Maria Leonilde Martins André, a qual será posicionada no esca-
lão 1, índice 199.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272056
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeada, por re-
classificação, para lugar da categoria de auxiliar técnico de educação,
a funcionária com a categoria de operário qualificado � jardineiro
principal Jacinta Isabel Morgado Ramos, a qual será posicionada no
escalão 2, índice 209.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272057

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Novembro de 2004, proferido no uso de competência delegada,
e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi nomeada, por re-
classificação, para lugar da categoria de auxiliar técnico de educação,
a funcionária com a categoria de auxiliar de acção educativa Maria
Helena Caixinha da Conceição Pífaro, a qual será posicionada no
escalão 1, índice 199.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272097

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do dispos-
to no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, por meu
despacho de 17 de Novembro de 2004, e a requerimento da interes-
sada, foi nomeada, por transferência, para o lugar da categoria de
técnico profissional de biblioteca e documentação de 1.ª classe do
quadro de pessoal do município de Albufeira, a funcionária Guilher-
mina Carlota Bento Coelho, titular de lugar da mesma categoria do
quadro de pessoal do município de Beja, a qual deverá aceitar a nomeação
no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

18 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Carlos Martins Rolo. 1000272099

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 25 de
Novembro de 2004, do vereador da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, se procedeu às nomeações de Pedro Alexandre dos Reis Mar-
tins, José Manuel Oliveira Bernardo, João Miguel Pacheco Rodrigues,
Orlindo Manuel Fontes Carvalhinho, José Manuel Branco Carvalho,
Eduardo dos Santos Guerreiro, José Fernando Rosa Lopes, António
Maria Manuel, Nuno Gonçalo Rodrigues Cupido, Luís Manuel Correia
Espada Fernandes, Virgolino Almeida, Paulo Fernando Domingos
Granja, Ricardo Nuno Geraldo dos Santos, Ezequiel Maria Prazeres,
Justiniano Rosa Delfino, Manuel Ribeiro da Silva Soares, Arlindo Reis
da Silva, Fernando Manuel de Jesus Freitas, António Marques Fausti-
no, Francisco António Máximo Nunes, Fernando José Roberto Bran-
co, Pedro Alexandre Peres Margarido, Eduino Vitorino Carretas,
Moisés Custódio Vicente, Maria Luísa Pereira Brás e Carlos Alberto
da Silva Barradas, para os lugares de auxiliar de serviços gerais, 1.º
escalão, índice 128, classificados no concurso externo de ingresso para
20 lugares de auxiliar de serviços gerais.

Os mesmos deverão aceitar as nomeações no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Novembro de 2004. � O Vereador da Divisão Administrati-
va e Financeira, José Luís Aldinhas Fitas. 1000272050

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista � desenhador
(construção civil).

Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, por meu
despacho de 23 de Novembro de 2004, nomeei, definitivamente, para
o lugar de técnico profissional especialista � desenhador (constru-
ção civil), nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o candidato Manuel Fran-
cisco Guerreiro Lima, aprovado no concurso em epígrafe, aberto
por aviso desta Câmara Municipal datado de 30 de Agosto de 2004,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 220, de 17 de Se-
tembro de 2004.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião. 1000272066

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 97/2004-RH

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 12 de Novembro de
2004, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico profissional da carreira/categoria de solicitador � escalão 1,
índice 269, com o vencimento ilíquido de 834,79 euros.

2 � O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal,
de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.

3 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, 442/91, de 15 de Novembro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

4 � O concurso é válido apenas para a vaga existente e caduca
com o seu preenchimento.

5 � O local de trabalho: Gabinete Jurídico e Contencioso, sito no
edifício dos Paços do Concelho de Arruda dos Vinhos.

6 � Conteúdo funcional � funções de natureza executiva de apli-
cação técnica com base no conhecimento ou adaptação de métodos
e processos, enquadrados em directivas bem definidas, exigindo co-
nhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de curso
técnico-profissional, exercidas nos termos do estatuto dos solicita-
dores.

7 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

8 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao pre-
sente concurso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para
apresentação das candidaturas, reúnam as seguintes condições previs-
tas no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Requisito habilitacional � possuir curso de formação téc-
nico-profissional na área de solicitador, para além de nove de esco-
laridade.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Arruda dos
Vinhos, o qual, bem como a documentação que o deverá acompa-
nhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou
remetido pelo correio em carta registada, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os
seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, nacio-
nalidade, data de nascimento, naturalidade, residência actual
com a indicação do código postal, número, data e serviço
emissor do bilhete de identidade e número de contribuinte
fiscal;

b) Habilitações literárias;
c) Menção ao concurso a que se candidata, bem como referên-

cia ao número, data e série do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.
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Os requerimentos deverão ser acompanhados de:

a) Diploma ou certificado de curso emitido pela Câmara dos
Solicitadores;

b) Cédula profissional;
c) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
d) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
e) Fotocópia do cartão de contribuinte.

10.1 � A não apresentação do diploma ou certificado de curso, da
cédula profissional ou do certificado de habilitações literárias referi-
dos nas alíneas a), b) e c) é motivo de exclusão nos termos do n.º 7 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os documentos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 8 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente às
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos teó-
ricos e entrevista profissional de selecção.

CF =
 PEC (5) + EPS (4)

9
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, consta de acta de reunião do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de duas
horas com trinta minutos de tolerância, será cotada para 20 valores,
sendo permitida aos candidatos a consulta a legislação não anotada,
nem comentada, e terá carácter eliminatório quando a classificação
obtida for inferior a 9,5 valores.

A prova escrita incidirá sobre as matérias a seguir discriminadas:

Constituição da República Portuguesa � Organização do Poder
Político: princípios gerais (artigos 108.º a 119.º), poder local
(artigos 235.º a 254.º):

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos Municipais e das Freguesias � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a actual redacção dada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro � do capítulo IV até ao final;

Acesso aos documentos da administração � Lei n.º 65/93, de
26 de Agosto, com as alterações da Lei n.º 8/95, de 29 de
Março, e Lei n.º 94/99, de 16 de Julho � capítulos I e II;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro,
e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezembro;

Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com a redac-
ção actualizada pelas leis do Orçamento de Estado;

Regime de Contra-Ordenações � Decreto-Lei n.º 433/82, de
27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-
-Leis n.os 356/89, de 17 de Outubro, e 244/95, de 14 de Se-
tembro;

Contencioso Administrativo:

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais � Lei
n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, com a redacção actuali-
zada pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro;

Código do Processo nos Tribunais Administrativos � Lei
n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.

13.1 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo
mediante a ponderação dos seguintes parâmetros:

a) Avaliar o conhecimento do conteúdo funcional do lugar a
prover;

b) Avaliar a capacidade de comunicação;
c) Avaliar a segurança demonstrada na procura de soluções

perante situações problemáticas, hipoteticamente colocadas;
d) Avaliar a motivação demonstrada em relação ao desempe-

nho do cargo a prover.

Cada um destes parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

O resultado da entrevista profissional de selecção será o corres-
pondente à valoração e à ponderação referida, conforme a seguinte
fórmula:

EPS =
 a) + 2 b) + 3 c) + d)

7

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, para consulta, no edifício dos Paços do Município de Arruda
dos Vinhos, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico a interpor
no prazo de oito dias úteis para o presidente da Câmara.

16 � Da homologação da acta de que consta a lista de classifica-
ção final cabe recurso, nos termos do regime geral do contencioso
administrativo.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Lélio Raimundo Lourenço, vice-presidente da Câ-
mara Municipal

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria do Céu Leandro Nunes, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Nuno Frederico Oliveira
Libânio, técnico superior de administração pública e au-
tárquica de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Renato Duarte Batalha, arquitecto de 1.ª classe, e Sérgio
Manuel do Vale Carvalho, psicólogo de 1.ª classe.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso no emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

25 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço. 1000272091

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 733/2004

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de chefe de secção � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 25 de Novembro de 2004, e na sequência do concurso
aberto por aviso datado de 1 de Julho de 2004, foi nomeado para o
lugar de chefe de secção o candidato:

João Fernando Martins Machado � 18 valores.

Mais se torna público que o candidato nomeado deverá tomar pos-
se do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização pré-
via.)

25 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000272061

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 81/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
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vará de loteamento, que consiste em alterar o lote n.º 7, sito no lugar
da Ramoa, freguesia de Merelim (São Pedro), Braga, em que é reque-
rente José Orlando Correia Pereira.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no edifício do Pópulo, Braga.

28 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000160229

Aviso n.º 82/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
vará de loteamento, que consiste em alterar o lote n.º 8, sito no lugar
do Ribeiro, freguesia de Palmeira, Braga, em que é requerente Antó-
nio Alberto Sousa e Silva.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no edifício do Pópulo, Braga.

28 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000160230

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 24 de Novembro de 2004, nomeei para o exercício das
funções inerentes à categoria de assistente administrativo, e em co-
missão de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, o funci-
onário do quadro privativo deste município João Manuel Gomes Lo-
pes.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data de hoje. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, con-
jugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000272068

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Comissão de serviço extraordinária

Por despacho do presidente da Câmara de 2 de Novembro de
2004:

Joaquim Firmino Mendes Fernandes, condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais � nomeado em comissão de serviço ex-
traordinária, pelo período de seis meses, com início no 1.º dia
útil imediatamente a seguir à publicação do presente aviso no
Diário da República, para a categoria/carreira de motorista de
transportes colectivos, escalão 1, índice 175, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro. (Processo isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

24 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Paulo Ra-
malheira Teixeira. 3000160233

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Contrato de prestação de serviços,
em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
2 de Novembro de 2004, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com Paula Maria Medeiros Carvalho, em regime de avença,
pelo prazo de um ano, renovável tacitamente, com início em 3 de
Novembro de 2004, para prestar serviços como jurista.

3 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000272074

Aviso

Contrato de prestação de serviços,
em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Outubro de 2003, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com Gonçalo e Meirelles, L.da, em regime de avença, pelo
prazo de um ano, com início em 6 de Outubro de 2003, para prestar
serviços como economista.

4 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000272073

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Novembro do corrente ano, foi reclassificado o funcionário Vítor
Manuel Mota Mesquita, posicionado no índice 137, 1.º escalão, da
categoria de cantoneiro de vias municipais, grupo de pessoal semiqua-
lificado, na categoria de leitor-operador de estações elevatórias de
tratamento ou depuradoras, grupo de pessoal operário altamente qua-
lificado, índice 189, 1.º escalão, ao abrigo do disposto no artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, com
efeitos a partir da data da publicação do respectivo aviso no Diário
da República.

19 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000272094

Aviso

Renovação de contrato de prestação de serviços,
em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Setembro de 2004, foi decidido renovar o contrato de presta-
ção de serviços em regime de avença com os professores de educação
física Pedro Daniel Sousa Machado e Francisco Manuel Silva Soares,
pelo período de seis meses, com início em 1 de Outubro do corrente
ano.

19 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000272096
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Aviso

Renovação de contrato de prestação de serviços,
em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
5 de Novembro de 2004, foi decidido renovar o contrato de presta-
ção de serviços com o desenhador Rui Manuel Lobo Marinho, pelo
período de seis meses, com início em 11 de Novembro do corrente
ano.

22 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000272095

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 657/2004

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 30 de Julho de 2004, proferido nos termos da competência que me
foram delegadas por despacho de 13 de Junho de 2003, proferido pelo
presidente da Câmara Municipal, publicado através do edital n.º 171/
2003, a classificação de estágio efectuado pelo técnico de informá-
tica Túlio Alexandre Benje Neto, com vista ao provimento de um
lugar da categoria de técnico de informática de grau 1, grupo de pes-
soal de informática, cujo concurso foi aberto pelo aviso n.º 94/2003,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 95, de 23 de Abril de
2003:

Túlio Alexandre Benje Neto � 16,33 valores.

Face à classificação atribuída, foi o estagiário considerado apro-
vado e nomeado definitivamente nos termos da alínea b) do n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para um lu-
gar da categoria de técnico de informática do grau 1, do grupo de
pessoal de informática, pertencente ao quadro de pessoal desta autar-
quia, com efeitos a 30 de Julho de 2004.

12 de Novembro de 2004. � A Vice-Presidente da Câmara, Hele-
na Louro. 1000272083

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Anúncio

Alienação do imóvel do antigo matadouro

O Dr. Luís António Pita Ameixa, presidente da Câmara Municipal
de Ferreira do Alentejo, torna públicas, de harmonia com a delibera-
ção de Câmara de 15 de Setembro de 2004, as condições de alienação
de um imóvel, nos seguintes termos:

1 � A alienação incide sobre um imóvel propriedade do municí-
pio, sito na Estrada Nacional, 121, na vila de Ferreira do Alentejo,
registado na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1915, de 24 de
Agosto de 1993, da freguesia de Ferreira do Alentejo, com uma área
de 800,88 m2.

2 � O imóvel a alienar destina-se à instalação de actividade eco-
nómica com interesse para o concelho.

O processo de alienação e documentos complementares podem ser
examinados ou pedidos no Serviço de Património e Seguros deste
município, sito na Praça do Infante Passanha, 5, 7900 Ferreira do
Alentejo, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos), desde o dia da
publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

3 � Os interessados poderão obter cópias do processo de concurso
mediante pagamento prévio de 25 euros.

4 � À alienação poderão concorrer pessoas singulares ou co-
lectivas, por si só ou por forma associada, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação. No caso da adjudica-
ção ser feita a uma associação de concorrentes, estes associar-se-ão,
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, sob forma de
sociedade.

5 � Os concorrentes deverão apresentar proposta, encerrada em car-
ta fechada e lacrada com os dizeres «Alienação do imóvel do antigo
matadouro», dirigida ao Serviço de Património e Seguros, sito na Praça
do Comendador Infante Passanha, 5, 7900 Ferreira do Alentejo, no pra-
zo de 30 dias, contados da publicação do respectivo anúncio no Diário
da República. Para qualquer informação: telefone n.º 284738700; fax
n.º 284739250; e-mail ferreiralentejo@mail.telepac.pt.

6 � As propostas serão abertas no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, às 11 horas do dia útil seguinte ao termo do prazo de en-
trega das mesmas, perante a comissão nomeada para o efeito.

7 � Após a abertura das propostas abrir-se-á licitação entre os
proponentes, tomando por base de licitação o maior dos valores
mencionado nas propostas.

8 � O valor mínimo de cada licitação acima do preço base ou do
último lanço será de 500 euros.

9 � A Câmara, em reunião, deliberará sobre a adjudicação, reser-
vando-se o direito de não adjudicar, caso considere que nenhuma pro-
posta tem interesse.

10 � Estas e demais condições de alienação estão inscritas nas
condições de alienação que se impõe aos interessados.

5 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 1000272100

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
23 de Novembro de 2004, e na sequência do concurso interno de acesso
geral para o preenchimento de duas vagas de desenhador especialista
principal, do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de pes-
soal desta autarquia, a que se refere o aviso de abertura publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 105, de 5 de Maio de 2004, e cuja
lista de classificação final foi afixada no placard do edifício dos Pa-
ços do Município no dia 18 de Novembro de 2004, foram nomeados
desenhador especialista principal, do grupo de pessoal técnico-profis-
sional, os seguintes candidatos, a saber:

Ana Martins dos Santos Torres Albuquerque;
Cosme Moura Santos Pereira.

Os candidatos nomeados deverão assinar o termo de aceitação no
prazo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República. [A presente nomeação não está sujeita a visto prévio do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

24 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000160244

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
23 de Novembro de 2004, e na sequência do concurso interno de acesso
geral para o preenchimento de quatro vagas de desenhador assistente
administrativo especialista, do grupo de pessoal administrativo, do
quadro de pessoal desta autarquia, a que se refere o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 55, de 5 de Março de
2004, e cuja lista de classificação final foi afixada no placard do
edifício dos Paços do Município no dia 18 de Novembro de 2004,
foram nomeadas assistente administrativo especialista, do grupo de
pessoal administrativo, as seguintes candidatas, a saber:

Maria da Conceição Castro Silva Ribeiro;
Maria Olinda Neves Ribeiro.
Paula Cristina Mendes Pires.

As candidatas nomeadas deverão assinar o termo de aceitação no
prazo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República. [A presente nomeação não está sujeita a visto prévio do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

24 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000160245

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
22 de Novembro de 2004, e no uso da competência que me é confe-
rida pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
procedi à reclassificação profissional do funcionário abaixo indicado,
nos termos da alínea e) do artigo 2.º e n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a saber:

Manuel Joaquim Sousa Castro, com a categoria de cantoneiro de
limpeza, do grupo de pessoal auxiliar (escalão 2, índice 165,
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do novo sistema retributivo), para a categoria de motorista de
ligeiros, do grupo de pessoal auxiliar (escalão 4, índice 175,
do novo sistema retributivo).

O funcionário nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

24 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000160246

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de pedreiro principal

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presi-
dente da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002,
ao abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ar-
tigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, e para os
efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 7 de Dezembro, que, por despacho de 17 de Novem-
bro de 2004, procedeu à nomeação, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar vago
de pedreiro principal, do grupo de operário qualificado do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal, o candidato aprovado em 1.º
lugar no concurso em epígrafe, aberto pelo aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 29 de Abril de 2004,
Artur Antunes de Oliveira.

O candidato dispõe de 20 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para se apresentar a aceitar a nomeação.
(Isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, nos
termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Novembro de 2004. � O Vereador responsável pela Direc-
ção e Gestão dos Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000160193

Aviso

Concurso interno de acesso geral para dois lugares
de canalizador principal

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presiden-
te da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo, e para os efeitos previs-
tos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de De-
zembro, que, por despacho de 30 de Novembro de 2004, procedeu à
nomeação, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, para os lugares vagos de canalizador princi-
pal, do grupo de operário qualificado do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, os candidatos aprovados em 1.º e 2.º lugares,
inclusive, no concurso em epígrafe, aberto pelo aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 130, de 3 de Junho de 2004,
Augusto da Fonseca Neto e Paulo Fernando Pereira Marques, res-
pectivamente.

Os candidatos dispõem de 20 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para se apresentarem a aceitar a nomeação.
(Isento de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, nos
termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Novembro de 2004. � O Vereador responsável pela Direc-
ção e Gestão dos Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000160195

Aviso

Abertura de concursos externos de ingresso

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos da Câma-
ra Municipal da Lourinhã:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara Municipal da Lourinhã em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de
Fevereiro de 2002, ao abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 26 de
Novembro de 2004, proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo
do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente
publicação no Diário da República, os seguintes concursos externos
de ingresso para o quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de 2002,
com as alterações insertas no Diário da República, 2.ª série, n.º 93,
de 21 de Abril de 2003, e 2.ª série, n.º 294, apêndice n.º 190, de 22 de
Dezembro de 2003:

Referência 1 � para admissão a estágio para provimento de um
lugar de técnico de contabilidade e administração de 2.ª classe:

Referência 2 � um lugar de técnico profissional de biblioteca e
documentação de 2.ª classe;

Referência 3 � um lugar de auxiliar administrativo;
Referência 4 � um lugar de fiel de armazém;
Referência 5 � quatro lugares de condutor de máquinas pesadas

e veículos especiais;
Referência 6 � um lugar de lavador de viaturas;
Referência 7 � um lugar de cantoneiro;
Referência 8 � dois lugares de cantoneiro de limpeza.

1 � Prazo de validade � à excepção do concurso para os lugares
de cantoneiro de limpeza e condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, os restantes concursos são válidos para as vagas postas a
concurso, caducando com o preenchimento dos respectivos lugares.

O concurso para cantoneiro de limpeza é válido para as vagas re-
feridas e aquelas que vierem a ocorrer no prazo de um ano a contar
da data da publicação da lista de classificação final, até ao limite de
oito vagas.

O concurso para condutor de máquinas pesadas e veículos especiais
é válido para as vagas referidas e aquelas que vierem a ocorrer no
prazo de um ano a contar da data da publicação da lista de classifica-
ção final, até ao limite de três vagas.

2 � Conteúdo funcional das categorias a prover:

Referência 1 � as definidas no Despacho n.º 10 688/99, da SE-
ALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126,
de 31 de Maio de 2000;

Referência 2 � as definidas no mapa II anexo ao Decreto-Lei
n.º 247/91, de 10 de Junho;

Referência 3 � as definidas pelo Despacho n.º 4/88, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989;

Referência 4 � as definidas pelo Despacho n.º 38/88, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989;

Referência 5 � as definidas pelo Despacho n.º 38/88, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989;

Referência 6 � as definidas pelo Despacho n.º 25/95, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de
7 de Outubro de 1995;

Referência 7 � as definidas pelo despacho n.º 1/90, da SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990;

Referência 8 � as definidas pelo Despacho n.º 4/88, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho será na área do mu-
nicípio da Lourinhã.

4 � Remunerações � é a estipulada no anexo II ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para as carreiras postas a concurso,
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sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da Administração Pública local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, podem candidatar-se a este con-
curso os indivíduos que reúnam, até ao termo do prazo para a apre-
sentação de candidaturas, os seguintes requisitos:

5.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

5.2 � Requisitos especiais:

Referência 1 � bacharelato em Contabilidade e Administração;
Referência 2 � Diplomados com o curso de formação técnico-

-profissional na área de biblioteca e documentação, de dura-
ção não inferior a três anos, para além de nove anos de esco-
laridade; ou 11.º ano de escolaridade e curso de formação na
área de biblioteca e documentação, ministrada por serviços e
organismos públicos ou pela Associação Portuguesa de Biblio-
tecários, Arquivistas e Documentalistas, de acordo com o pro-
grama, sistema de funcionamento e forma de avaliação apro-
vados por despacho conjunto do Ministério das Finanças e do
membro do Governo responsável pela área de formação da
função pública, desde que o tenham frequentado, com apro-
veitamento, no prazo de cinco anos contado da data da publi-
cação no Diário da República daquele despacho; ou formação
na área da biblioteca e documentação, ministrada pelas esco-
las profissionais reconhecidas pelo Ministério da Educação aos
indivíduos habilitados com o 11.º ano de escolaridade;

Referências 3, 4 e 8 � a estes concursos poderão candidatar-se
os indivíduos que possuam a escolaridade obrigatória (4.ª clas-
se para os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de
escolaridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967,
e para os nascidos a partir de 1981 o 9.º ano de escolaridade;

Referência 5 � a estes concursos poderão candidatar-se os indi-
víduos que possuam a escolaridade obrigatória (4.ª classe para
os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de escola-
ridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967, e
para os nascidos a partir de 1981 o 9.º ano de escolaridade e
carta de condução adequada;

Referências 6 e 7 � a estes concursos poderão candidatar-se os
indivíduos que possuam escolaridade obrigatória (4.ª classe para
os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de escola-
ridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967, e
para os nascidos a partir de 1981 o 9.º ano de escolaridade) e
de comprovada formação ou experiência profissional adequa-
da ao exercício da respectiva profissão para que se candida-
tam, de duração não inferior a um ano, conforme estipulam
os n.os 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/89, de
18 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 412-A/89, de 30 de Dezembro.

6 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro, os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
Estes devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso
de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e
os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de selec-
ção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

6.1 � No concurso com as referências 5 e 8, é reservada uma vaga
para um candidato(a) com deficiência. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, consideram-se pesso-
as com deficiência aquelas que, encontrando-se em qualquer uma das
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/
89, de 2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais, a acti-
vidade a que se candidatam.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-500 Lourinhã,

e entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio, em carta regista-
da, com aviso de recepção, e expedido até ao termo do prazo fixado,
podendo ser utilizado papel normalizado em formato A4, dele deven-
do constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço que o emitiu e respectiva validade, número
fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação

do presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo de
preferência legal, as quais só serão consideradas se devida-
mente comprovadas.

7.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte
documentação:

a) Fotocópia simples do certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade;
c) Cópia da carta de condução nos casos de candidatura aos

concursos com a referência 5;
d) Documentos comprovativos da formação ou experiência

profissional adequada ao exercício da profissão para que se
candidatam, relativamente ao concurso com as referências
6 e 7;

e) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho (ver n.º 5.1 deste aviso), os quais
são dispensados temporariamente desde que os candidatos de-
clarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enuncia-
dos nas citadas alíneas;

f) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
de constituírem motivo de preferência legal, os quais serão
considerados se devidamente comprovados;

g) Para o concurso com as referências 1, 2, 3 e 4 � entrega
obrigatória de curriculum vitae;

h) Documentos comprovativos da experiência profissional e da
formação profissional. A não junção destes documentos ori-
ginais ou fotocópias implicará que as mesmas não sejam ti-
das em consideração para efeitos da avaliação curricular.

7.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei pe-
nal.

7.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos
termos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

7.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 7 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Referência 1 � a selecção dos candidatos será feita mediante a
aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de conheci-
mentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção. A prova de conhecimentos reveste-
-se de natureza teórica, tendo a duração de cento e vinte mi-
nutos e obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Quadro de competências e regime jurídico de funcionamen-

to dos órgãos dos municípios e freguesias � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Quadro de transferências de atribuições e competências para
as autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setem-
bro;

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

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 751

Regime jurídico de realização de despesas públicas e da con-
tratação pública relativa à locação e aquisição de bens e
serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Lei do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to, com a alteração introduzida pelo artigo 99.º da Lei
n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, Resolução n.º 7/98/MAI 19-
-1.ª S/PL, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 145, de 26 de Junho de 1998, e pelo artigo 71.º da
Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro;

Lei das Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto,
alterada pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, Lei
n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, Lei n.º 15/2001, de 5 de Ju-
nho, e Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais �
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redac-
ção dada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decre-
to-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei
n.º 84-A/2002, de 12 de Abril;

Regime Jurídico e Código de Classificação Económica das
Receitas e Despesas Públicas � Decreto-Lei n.º 26/2002,
de 14 de Fevereiro, rectificado pela Declaração n.º 8-F/
2002, publicada no 2.º suplemento do Diário da Repú-
blica de 28 de Fevereiro.

Referência 2 � a selecção dos candidatos será feita mediante a
aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de conheci-
mentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção. A prova de conhecimentos reveste-
-se de natureza teórica, tendo a duração de cento e vinte mi-
nutos e obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Quadro de competências e regime jurídico de funcionamen-

to dos órgãos dos municípios e freguesias � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Quadro de transferências de atribuições e competências para
as autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setem-
bro;

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

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

As bibliotecas públicas; objectivos de bibliotecas públicas;
atribuições das bibliotecas públicas; ISBDs internacionais;
regras portuguesas de catalogação; executar os procedi-
mentos necessários ao tratamento documental, utilizan-
do as novas tecnologias; catalogação Unimarc; conheci-
mentos de CDU (classificação decimal universal);
conhecimentos técnicos de tratamento de documentação;
inventariar, cotar e catalogar livros e documentos (aqui-
sição, carimbagem, registo, arrumação); serviços de pres-
tados pelas bibliotecas públicas; a animação cultural nas
bibliotecas públicas.

Bibliografia de consulta recomendada:

Regras portuguesas de catalogação � Instituto da Bi-
blioteca Nacional e do Livro;

Manuel Unimarc (1989)/Brian P. Holt, Sally H.
McCallum e A. B. Long � Biblioteca Nacional;

IFLA (1997) ISBD (M) � Descrição bibliográfica in-
ternacional normalizada das publicações
monográficas;

Federação Internacional das Associações de Bibliote-
cários (1990) � ISBD (NBM): descrição bibliográ-
fica de material não livro;

CDU/Biblioteca Nacional;
Regras de alfabetação � Coimbra: Biblioteca Geral da

Universidade, 1891;
Indexação: terminologia e controlo de autoridades

(manual)/Biblioteca Nacional; org. e sel., Manuela
Santos;

Lista de cabeçalhos de assunto para bibliotecas/Martine
Blanc-Montmayer, Françoise Danset;

Organização e administração de bibliotecas/Heloísa de
Almeida Prado;

A biblioteca pública como conhecimento público/Bob
Usherwood;

Bibliotecas e esfera pública/João J. B. Ventura;
Linhas orientadoras para serviços de bibliotecas para

jovens/IFLA � Secção de bibliotecas infantis; trad.
José António Calixto, Fernanda Eunice Figueiredo;

The public library service: IFLA-UNESCO guidelines
for development/prepared by a working group
chaired by Philip Gill on behalf of the Section of
Public Libraries;

Um espaço para o livro/Jacqueline Gascuel;
Bibliotecas: acesso, sempre/Maria Luísa Cabral;
Da biblioteca ao leitor: estudos sobre a leitura pública

em Portugal/Henrique Barreto Nunes;
Legislação aplicada às bibliotecas, arquivos e documen-

tação/(compil.) António Sá Santos, Maria Margari-
da Meira Bicas.

A biblioteca/Umberto Eco.

Referência 3 � a selecção dos candidatos será feita mediante a
aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de conheci-
mentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção. A prova de conhecimentos reveste-
-se de natureza teórica, tendo a duração de noventa minutos e
obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municí-
pios e das freguesias e respectivas competências, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Quadro de transferência das atribuições e competências para
as autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/
99, de 14 de Setembro;

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

Regulamento do sistema de controlo interno da Câmara
Municipal da Lourinhã, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 109, apêndice n.º 58, de 10 de Maio
de 2004.

Referência 4 � a selecção dos candidatos será feita mediante a
aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de conheci-
mentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção. A prova de conhecimentos reveste-
-se de natureza teórica, tendo a duração de noventa minutos e
obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municí-
pios e das freguesias e respectivas competências, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Quadro de transferência das atribuições e competências para
as autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/
99, de 14 de Setembro;

Regulamento do sistema de controlo interno da Câmara
Municipal da Lourinhã, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 109, apêndice n.º 58, de 10 de Maio
de 2004.

Referência 5 � prova prática de conhecimentos específicos re-
alizada no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e
terá por finalidade avaliar o nível de conhecimentos profissio-
nais dos candidatos e entrevista profissional de selecção. A
prova de conhecimentos terá a duração máxima de trinta
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minutos, constará de condução e manobra de uma máquina de
movimentação de terras e condução de um veículo de recolha
de resíduos sólidos;

Referência 6 � prova prática de conhecimentos específicos rea-
lizada no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e
terá por finalidade avaliar o nível de conhecimentos profissio-
nais dos candidatos e entrevista profissional de selecção. A
prova de conhecimentos terá a duração máxima de sessenta
minutos e constará de lavagem de viatura, com a aplicação de
parafina;

Referência 7 � prova prática de conhecimentos específicos
realizada no âmbito do conteúdo funcional do lugar a pro-
ver e terá por finalidade avaliar o nível de conhecimentos
profissionais dos candidatos e entrevista profissional de
selecção. A prova de conhecimentos terá a duração máxi-
ma de sessenta minutos, constará de limpeza e composição
de bermas;

Referência 8 � prova prática de conhecimentos específicos rea-
lizada no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e
terá por finalidade avaliar o nível de conhecimentos profissio-
nais dos candidatos e entrevista profissional de selecção. A
prova de conhecimentos terá a duração de sessenta minutos,
constará de:

Varredura e limpeza de um pequeno troço de rua;
Limpeza de uma sarjeta;
Manuseamento de equipamentos de recolha de resíduos só-

lidos urbanos e de varredura.

8.1 � Na realização das provas teóricas de conhecimentos gerais
e específicos os candidatos poderão consultar os diplomas relativos
às matérias constantes do programa das provas, não sendo autorizado
o uso de legislação comentada.

9 � Sistema de classificação final � na classificação final é adop-
tada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo
adoptada a seguinte fórmula classificativa final:

Referências 1, 2, 3 e 4:

CF = 2 PCGE + AC + EPS/4
em que:

CF = classificação final;
PCGE = prova de conhecimentos gerais e específicos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção;
2 = factor de ponderação.

Referências 5, 6, 7 e 8:

CF = PPCE + EPS/2
em que:

CF = classificação final;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimentos, avaliação curricular e entrevista profissional de se-
lecção, constam da acta n.º 1 dos respectivos júris, encontram-se à
disposição dos candidatos, nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e os documentos em que as-
sentam as deliberações do júri.

12 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas no
Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício dos
Paços do Município, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Júri do concurso � nos termos dos artigos 12.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e 2.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Referência 1:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe da Di-
visão Jurídica e de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Dr. Aires dos Santos Escalda, chefe da Divisão Admi-
nistrativa.

Vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.

Referência 2:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Dr.ª Maria da Conceição Veríssimo Franco, chefe de
Divisão Sócio-Cultural, que substitui o presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,
Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão Administrativa, Dr. Aires dos Santos
Escalda.

Técnico de biblioteca e documentação de especialista,
Álvaro Manuel Cruz Santos Carvalho.

Referências 3 e 4:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Maria Odete Ramos Pires Flórido, responsável pela
Divisão de Gestão Financeira, que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,
Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão Administrativa, Dr. Aires dos Santos
Escalda.

Chefe de Secção de Contabilidade, Célia Maria Pereira
Marques Santos.

Referência 5:

Presidente � vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Vogais efectivos:

Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Meio Ambi-
ente, engenheiro Artur Jorge Costa Mendes Paiva,
que substitui o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

Chefe da Divisão de Obras Municipais, engenheiro Luís
Fernando Pereira Mil-Homens.

Vogais suplentes:

Vereador José António da Costa Tomé.
Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

Referência 6:

Presidente � vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras Municipais, engenheiro Luís
Fernando Pereira Mil-Homens, que substitui o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Meio Ambi-
ente, engenheiro Artur Jorge Costa Mendes Paiva.

Vogais suplentes:

Vereador José António da Costa Tomé.
Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

Referência 7:

Presidente � vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras Municipais, engenheiro Luís
Fernando Pereira Mil-Homens, que substitui o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

Encarregado Florentino Antunes de Almeida.
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Vogais suplentes:

Vereador José António da Costa Tomé.
Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

Referência 8:

Presidente � vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Vogais efectivos:

Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Meio Ambi-
ente, engenheiro Artur Jorge Costa Mendes Paiva,
que substitui o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

Encarregado de brigada Silvestre Manuel Moleiro Lou-
renço.

Vogais suplentes:

Vereador José António da Costa Tomé.
Chefe de Divisão Jurídica e de Recursos Humanos,

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho.

14 � Regime de estágio referência 1:
14.1 � O estágio tem a duração de um ano, com carácter proba-

tório e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

14.1.2 � A frequência do estágio é feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à função pública e em regime de comissão de serviço extraordinário
no caso de possuir nomeação definitiva.

14.1.3 � Serão providos a título definitivo no lugar de técnico de
2.ª classe os candidatos que no estágio obtiverem classificação não
inferior a Bom (14 valores). A não aprovação em estágio implica o
regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão do contrato, sem
direito a qualquer indemnização, consoante se trate de indivíduos vin-
culados ou não à função pública.

14.1.4 � O estagiário deverá apresentar o respectivo relatório de
estágio no prazo de 30 dias úteis após a conclusão do mesmo.

14.1.5 � A classificação de serviço será atribuída com observân-
cia das regras previstas no Regulamento da Classificação de Serviço
na Função Pública (Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Ju-
nho), ressalvada a adaptação do número seguinte.

14.1.6 � O preenchimento da ficha de notação pelo estagiário
deverá ter lugar nos cinco dias úteis subsequentes ao termo do está-
gio, seguindo-se sucessivamente todos os demais prazos.

14.2 � A avaliação e classificação do estágio traduzir-se-á numa
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas com base no relatório de estágio, classificação
de serviço relativa ao período de estágio e os cursos de formação
profissional que eventualmente venham a ter lugar no decurso do

estágio, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 14 valores, sendo adoptada a seguinte fórmula
classificativa final:

CFE = RE + CS + FP/2 (3)
em que:

CF = classificação final do estágio;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço;
FP = resultado da formação profissional, caso haja.

14.3 � Os critérios de classificação e ponderação do estágio cons-
tam da acta n.º 1 do júri, encontram-se à disposição dos candidatos,
nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � A avaliação e classificação final do estágio compete ao júri
de acompanhamento do estágio, tendo a mesma constituição do júri
do concurso de selecção.

16 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 246/85, de 15 de
Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

17 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma Administrativa e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicada pelo ofício-circular n.º 13/DEAS/
00, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso no emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 de Dezembro de 2004. � O Vereador responsável pela Direcção
e Gestão dos Recursos Humanos, José António da Costa Tomé.

3000160198

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso

Cumprindo o consagrado na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que adaptou à administração
local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, faço constar
que, por despacho de 16 do corrente mês, após a observação dos
dispositivos contidos no sobredito artigo, promovi a reclassificação
profissional da funcionária que se vê de seguida, na categoria que se
lhe vê defronte:

Nome Categoria actual Índice Escalão Categoria após a transição Índice Escalão

Ana Paula Morais Ribeiro Assistente administrativo 199 1 Técnico superior (comunicação social) 2.ª classe 400 1

A funcionária é nomeada em regime de comissão de serviço extra-
ordinária pelo período de um ano, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, dispondo
de 20 dias a contar da presente publicação no Diário da República
para se apresentar a tomar posse.

17 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000272059

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Mira, no uso da competência própria,
datado de 25 de Novembro de 2004, e ao abrigo das disposições conju-
gadas do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e
alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, foi nomeada, em regime de substituição, por 60 dias, para o
exercício do cargo de chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urba-
nística, a técnica superior de 1.ª classe, da carreira de engenharia civil,

Paula Cristina Rodrigues de Oliveira Lourenço, com efeitos a partir de
30 de Novembro de 2004, por urgente conveniência de serviço.

25 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Mário Ri-
beiro Maduro. 1000272081

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador desta Câmara Municipal Miguel Francisco Amoedo Canudo
datado de 28 de Outubro de 2004, foi celebrado, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Ou-
tubro, e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, contrato de tarefa com Maria de Fátima Lages
Tomás, com início em 5 de Novembro de 2004, válido por nove meses,
tendo o mesmo sido rescindido a pedido da própria a partir do dia
12 de Novembro de 2004. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Novembro de 2004. � Por subdelegação de competências
(despacho n.º 1/AP/03), a chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000272067
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CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de transportes colectivos

Dr. João Luís Teixeira Fernandes, presidente da Câmara Municipal de
Murça:

Torna público que, por seu despacho datado de 20 de Outubro do
corrente ano, ao abrigo do disposto na 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, e alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de motorista de transportes
colectivos, do quadro de pessoal deste município, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nos seguintes
termos:

1.º

Objecto e validade

O concurso visa exclusivamente o provimento da vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

2.º

Prazo de apresentação de candidaturas

O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, con-
tado a partir do dia útil seguinte à data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

3.º

Métodos de selecção

Os métodos de selecção a utilizar serão: prova oral de conhecimen-
tos, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, em que:

1) Prova oral de conhecimentos (POC) � versará sobre o se-
guinte programa:

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

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

Conhecimentos na área das funções a exercer.
A prova oral de conhecimentos, com carácter eliminató-

rio, será classificada de 0 a 20 valores, sendo eliminados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores e terá a duração de trinta minutos.

2) Avaliação curricular (AC) � visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional, em
que serão considerados e ponderados os seguintes factores de
acordo com a seguinte fórmula:

AC = (FP + EP)/2
em que:

AC = avaliação curricular;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Formação profissional (FP) � onde serão ponderadas as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional com a
área funcional do lugar posto a concurso.

Experiência profissional (EP) � onde se ponderará o de-
sempenho efectivo de funções da área de actividade para que
é aberto o concurso, avaliada, designadamente, pela sua na-
tureza e duração.

3) Entrevista profissional de selecção (EPS) � visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o
exercício das funções a desempenhar, onde serão pondera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Presença ou forma de estar;
b) Experiência profissional e experiência no ramo de se-

gurança de pessoas e bens;

c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluência verbais;
e) Sentido crítico,

em que:

Entrevista profissional de selecção = presença ou for-
ma de estar + experiência profissional e experiência
do ramo de segurança de pessoas e bens + motiva-
ção e interesse + capacidade de expressão e fluência
verbais + sentido crítico.

A entrevista profissional de selecção será avaliada da se-
guinte forma:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 valores;
Bastante favorável � 15 a 17 valores;
Favorável � 12 a 14 valores;
Favorável com reservas � 10 a 11 valores;
Não favorável � menos de 10 valores.

A classificação final será atribuída de acordo com a média aritmé-
tica simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de
selecção, expressa numa escala de 0 a 20 valores, e resultará da se-
guinte fórmula:

CF = (POC + AC + EPS)/3
em que:

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

A realização dos métodos de selecção será marcada posteriormen-
te, sendo o dia, hora e local comunicado oportunamente aos interes-
sados.

Os critérios de avaliação da prova oral de conhecimentos, curricu-
lar e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, consta-
rão das actas das reuniões do respectivo júri.

A falta de comparência ou a obtenção de classificação inferior a
9,5 valores determinará a exclusão do candidato.

Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documentos em
que assentem as deliberações do júri, desde que os solicitem.

4.º

Composição do júri

O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Professor José Maria Garcia da Costa, vereador a
tempo inteiro da Câmara Municipal de Murça.

Vogais efectivos:

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, técnico
superior jurista de 2.ª classe, e engenheiro Rui Alberto
Lopes, chefe da Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Murça.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria dos Anjos Alves Lopes Magalhães Cor-
reia, chefe da Divisão do Planeamento e Gestão Urbana,
e engenheiro João Duarte Martins, técnico superior de
1.ª classe da Câmara Municipal de Murça.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.

5.º

Legislação aplicável

Ao presente concurso aplicam-se as disposições constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91,
de 17 de Outubro, Lei n.º 4/99, de 11 de Junho, e Código do Procedi-
mento Administrativo.
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6.º

Requisitos de admissão

1 � Requisitos gerais de admissão � os constantes 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 legalmente exigidas para o

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

do obrigatório;
e) Não estar inibido de funções públicas ou interdito 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.

2 � Requisitos especiais de admissão � ao presente concurso po-
dem concorrer os indivíduos habilitados com a escolaridade obrigató-
ria e carta de condução adequada, de acordo com as regras estipuladas
na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

7.º

Local de trabalho

O local de trabalho � área do município de Murça.

8.º

Conteúdo funcional

As funções a desempenhar são as constantes do Decreto-Lei n.º 102/
2002, de 12 de Abril.

9.º

Remuneração e condições de trabalho

O cargo a prover será remunerado de acordo com o disposto no
sistema retributivo (Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
constantes alterações), correspondente ao escalão 1, índice 175, cujo
valor actualmente e de 543,08 euros, com condições de trabalho e
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

10.º

Formalização das candidaturas

1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento em folha de papel normalizado A4, dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal de Murça, entregue pessoalmente ou
enviado pelo correio, em carta registada com aviso de recepção,
para a seguinte morada: Câmara Municipal de Murça, Praça de
5 de Outubro, 5090-112 Murça, onde indiquem os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número, data de emissão, validade do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, número de telefone, códi-
go postal e localidade);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Categoria a que se candidata, mediante referência ao número,

data e série do Diário da República onde se encontra publi-
cado o presente aviso;

d) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de admissão, referidos no n.º 1 do n.º 6.º do
presente aviso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para apreciação do
seu mérito.

2 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de contribuin-
te fiscal e da carta de condução;

b) Certificado comprovativo das habilitações literárias ou fo-
tocópia autenticada do mesmo;

c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado.

3 � No caso de candidatos portadores de deficiência com um
grau de incapacidade igual ou superior a 60 % deverão declarar, no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a
apresentação imediata do documento comprovativo, conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
devendo ainda mencionar no requerimento de admissão todos os
elementos necessários, para que o processo de selecção seja ade-
quado, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunica-
ção/expressão.

11.º

Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos

A publicidade da lista de candidatos admitidos e excluídos, bem
como a lista classificativa, é efectuada nos termos dos artigos 34.º,
38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Os candidatos
admitidos a concurso serão notificados nos termos do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso no emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

22 de Outubro de 2004. � O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000270045

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do meu
despacho datado de 22 de Novembro de 2004, e no uso da competên-
cia que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, conjugado com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, e verificados os pressupostos previstos nas
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, foi reclassificado profissionalmente o funcionário
abaixo indicado:

Nome Categoria Escalão Índice Nova categoria Escalão Índice

Mário Lourenço Pereira da Silva ...... Auxiliar de serviços gerais 4 155 Operário qualificado (pedreiro) 3 160

A presente reclassificação produz efeitos a partir do dia 23 de
Agosto de 2004, devendo a aceitação ter lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do aviso no Diário da República.
[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme o
disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

23 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara em exercí-
cio, Armindo José Sousa Silva. 3000160234

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
30 de Novembro de 2004, e no uso da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
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Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, será re-
classificada profissionalmente a funcionária abaixo indicada, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, conjugado com a alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro:

Maria Clara Alves Ferraria Lavrador, com a actual categoria de
auxiliar administrativo, índice 137, escalão I, reclassificada em
assistente administrativo, índice 199, escalão I.

A interessada deverá tomar posse no lugar nos 20 dias imediatos à
publicação do presente aviso no Diário da República. [Isento de fis-
calização, nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

30 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000272085

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico superior de recursos humanos principal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 23 de Novembro de 2004, foi homologada a
acta do júri do concurso em epígrafe, aberto por aviso afixado em
12 de Novembro de 2004, que classifica a candidata Maria de Fátima
Coelho Pereira, com 16 valores.

Por despacho de 29 de Novembro de 2004, foi a mesma nomeada
para o referido lugar, tendo o prazo de 20 dias para aceitação da
nomeação, a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro.

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, António
Alberto Castro Fernandes. 1000272084

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de quatro lugares da categoria de chefe de secção

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho datado de 21 de Outubro de 2004, encontra-se aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, após publicação do presente aviso, concurso interno
de acesso geral para provimento de quatro lugares da categoria de chefe
de secção, do grupo de pessoal de chefia, do quadro de pessoal desta
autarquia.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de São João da Madeira.
5 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Rui M. Oliveira Costa, vice-presidente da Câ-
mara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Jacinta Maria Lemos Azevedo, chefe de divisão.
Dr.ª Judite Maria Leite Silva, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Maria Dolores Costa, chefe de repartição.
Maria Adelaide Silva, chefe de secção.

6 � Os métodos de selecção a aplicar serão: avaliação curricular e
prova de conhecimentos escrita (ambas com carácter eliminatório) e
entrevista profissional (valorados de 0 a 20 valores).

O programa da prova de conhecimentos escrita versará sobre a
seguinte legislação:

I) Organização Administrativa � Código do Procedimento
Administrativo; Constituição da República Portuguesa; Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

II) Funcionários e agentes da administração local � Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas alterações;

III) Carta Deontológica, Decretos-Leis n.os 135/99, de 22 de
Abril, e 24/84, de 16 de Janeiro.

7 � A classificação final resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção, sendo
excluídos os candidatos que obtenham classificação final inferior a
9,5 valores:

CF =
 AC + PCE + EP

3

8 � Os critérios de apreciação, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente desta Câmara Municipal, devidamente
datado e assinado, podendo ser entregues pessoalmente no Gabinete
de Atendimento ao Munícipe, sito no piso 0 do edifício da Câmara
Municipal, durante as horas normais de expediente, ou remetido pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Avenida da Li-
berdade, 3700-956 São João da Madeira, até ao termo do prazo fixa-
do, nele devendo conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, estado civil, número fiscal de contribuinte,
número de bilhete de identidade, residência e número de te-
lefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, bem como

referência ao respectivo aviso de abertura, com indicação
do número e data do Diário da República em que se encon-
tra publicado o aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere passí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal.

9.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de:

9.1.1 � Documento comprovativo da posse das habilitações lite-
rárias declaradas;

9.1.2 � Declaração emitida pelos serviços, onde conste a antigui-
dade do candidato na carreira, bem como a natureza do vínculo;

9.1.3 � Documento da classificação de serviço relevante para o
presente concurso.

9.2 � Os candidatos pertencentes ao quadro desta Câmara Muni-
cipal ficam dispensados da apresentação dos documentos indicados no
número anterior, desde que os mesmos constem do seu processo indi-
vidual, devendo, nesse caso, ser referido na candidatura.

9.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

9.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos legais.
10 � A relação dos candidatos admitidos, assim como a lista da

classificação final, serão publicitados de acordo com o estipulado nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com a adaptação introduzida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, sendo afixadas no placard existente no Gabinete
de Atendimento desta autarquia, podendo o processo ser consultado,
durante as horas normais de expediente, na Repartição de Pessoal.

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

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, M. Castro
Almeida. 1000272080

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por despacho do vereador da área de Pla-
neamento e Gestão Urbanística de 25 de Novembro de 2004, proferido
no uso de competência subdelegada pelo presidente da Câmara, vai
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proceder-se à discussão pública relativa ao loteamento a que se refere o
processo n.º 9/04, em que é interessada Coelho Gomes & Filhos, L.da,
durante o período de 15 dias, com início no 1.º dia útil à sua publicação.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, no edifício dos Paços do Conce-
lho de Viana do Castelo, na Divisão de Licenciamento de Obras Par-
ticulares, Secção de Atendimento e Comunicação.

25 de Novembro de 2004. � O Vereador da Área Funcional, Ma-
nuel da Silva Ribeiro. 1000272046

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por despacho do verea-
dor da área de Planeamento e Gestão Urbanística de 25 de Novembro
de 2004, proferido no uso de competência subdelegada pelo presiden-
te da Câmara, vai proceder-se à discussão pública relativa ao lotea-
mento a que se refere o processo n.º 8/04, em que é interessada Cons-
truções Alpuim & Alpuim, L.da, durante o período de 15 dias, com
início no 1.º dia útil à sua publicação.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, no edifício dos Paços do Conce-
lho de Viana do Castelo, na Divisão de Licenciamento de Obras Par-
ticulares, Secção de Atendimento e Comunicação.

25 de Novembro de 2004. � O Vereador da Área Funcional, Ma-
nuel da Silva Ribeiro. 1000272047

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Torna-se público que, por despacho de 10 de Novembro de 2004,
do vereador com delegação de competências, Dr. José Cancela Moura,
foi autorizada a reclassificação profissional, nos termos da alínea d)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, em comissão
de serviço extraordinária, de Sérgio Filipe Gaspar da Costa, na carrei-
ra de especialista de informática, devendo realizar período de seis meses
de estágio, de acordo com o estipulado no n.º 1 da alínea b) do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Novembro de 2004. � A Chefe de Divisão de Gestão de
Pessoal, com delegação de competências, Maria Alexandra Vilar Pi-
nheiro Pimenta Ribeiro. 3000160241

Aviso

Torna-se público que, por despacho de 11 de Novembro de 2004, do
vereador com delegação de competências, Dr. José Cancela Moura, foi
autorizada a reclassificação profissional, nos termos da alínea d) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, em comissão de servi-
ço extraordinária, de Maria João Leandro Sousa e Silva, na carreira de
técnica superior de saúde ambiental, devendo realizar período de um
ano de estágio, de acordo com o estipulado no n.º 1 da alínea b) do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Novembro de 2004. � A Chefe de Divisão de Gestão de
Pessoal, com delegação de competências, Maria Alexandra Vilar Pi-
nheiro Pimenta Ribeiro. 3000160242

Aviso n.º 36/04

Concurso interno de acesso geral para 17 lugares
de técnico profissional de 1.ª classe � nomeação

Torna-se público que, por despacho da chefe de Divisão Municipal
de Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, de 19 de
Novembro de 2004, nomeou no cargo de técnico profissional de
1.ª classe, Cristina da Conceição Rodrigues Pinto, Carla Maria Peixo-
to Vieira Sousa, Sandra Maria Ramos Costa Silva Campelo, Mónica

Maria Alves Rosário Santos, Sónia Mariana Barbosa Gomes, Sandra
Maria Fernandes da Costa Arouca, Maria da Conceição Pereira da
Rocha, Jorge Afonso Moreira Lopes, Anabela Almeida Moita, Sónia
Ivone Oliveira Macedo Costa, Adelaide Maria da Silva Pinto Ferreira,
Maria Joaquina Rodrigues dos Santos, Rui Miguel Moreira Barraca,
José Henrique da Rocha Ferreira, Paula Cristina Azeredo Ribeiro e
Mónica Maria da Cruz Silva, classificados em 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º e 16.º lugares, respectiva-
mente, no concurso supramencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

19 de Novembro de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000160251

Aviso n.º 47/04

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro civil assessor principal � nomeação

Torna-se público que, por despacho da chefe de Divisão Municipal
de Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, de 19 de
Novembro de 2004, nomeou no cargo de engenheiro civil assessor
principal João Mauro Freitas de Gouveia, único classificado no con-
curso supramencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

19 de Novembro de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000160252

Aviso n.º 58/04

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
técnico superior de contabilidade e administração de
1.ª classe � nomeação.

Torna-se público que, por despacho da chefe de Divisão Municipal
de Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, de 19 de
Novembro de 2004, nomeou no cargo de técnico superior de conta-
bilidade e administração de 1.ª classe José Manuel Pereira dos Santos,
único classificado no concurso supramencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

19 de Novembro de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão Municipal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro. 3000160253

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 62/DAGP/2004

Torna-se público que, por despacho de 25 de Novembro, e na se-
quência de concurso interno de acesso limitado, é nomeado Amândio
José Ferreira de Azevedo, especialista de informática, grau 2, nível 1,
escalão 1, índice 600.

26 de Novembro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 1000272082

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Nomeação em regime de substituição

António Botelho Pinto, vereador da Câmara Municipal de Viseu,
no uso da competência delegada, torna público que, por despacho de
11 de Novembro de 2004, nomeou, em regime de substituição, o as-
sistente administrativo especialista Joaquim Jorge Marques do Couto
no lugar de chefe de secção, ao abrigo do disposto no artigo 28.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro, conjugado com
o n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a
produzir efeitos em 11 de Novembro de 2004.

16 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador em Regime de Permanência, António Botelho Pinto.

1000272088
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Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho datado
de 15 de Novembro de 2004, no uso da competência que me foi dele-
gada por despacho do presidente da Câmara datado de 7 de Janeiro de
2002, e de harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para provimento
de dois lugares de técnico profissional de construção civil especialista
principal os candidatos aprovados no respectivo concurso: Manuel
Alexandre Magalhães da Rocha e José Domingos de Abreu Coelho.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, os candidatos dispõem de 20 dias, contados da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitarem a
nomeação. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Novembro de 2004. � O Vereador, António Botelho Pinto.
1000272089

Aviso

Reclassificação profissional

António Botelho Pinto, vereador da Câmara Municipal de Viseu,
no uso da competência delegada, torna público que, por despacho de
11 de Novembro de 2004, e tendo em conta o disposto no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassificou o ope-
rário principal (electricista) António José Oliveira Ferreira na cate-
goria de técnico profissional de 2.ª classe (electrotecnia), escalão 2,
índice 209, nos termos da alínea d) do artigo 2.º, com dispensa do
período probatório a que se refere o artigo 5.º do já citado Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

O interessado deverá proceder à aceitação do lugar no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

23 de Novembro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador em Regime de Permanência, António Botelho Pin-
to.

1000272090

JUNTA DE FREGUESIA DE ALPIARÇA

Aviso

António da Conceição Moreira, presidente da Junta de Freguesia de
Alpiarça:

Torna público que a Junta de Freguesia de Alpiarça, por sua delibe-
ração de 17 de Maio de 2004, reclassificou profissionalmente, ao abrigo
do artigo 2.º, alínea e), do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, conjugado com os artigos 6.º, 7.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, a fiscal de serviços de higiene e limpeza,
Anabela Costa Pereira Simões, no lugar de pessoal auxiliar � encar-
regado de cemitérios/parque de máquinas/higiene e limpeza.

A presente reclassificação profissional produzirá efeitos a partir de
17 de Maio de 2004.

18 de Maio de 2004. � O Presidente da Junta, António da Con-
ceição Moreira. 3000159006

JUNTA DE FREGUESIA DE FOZ DO SOUSA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação de
24 de Novembro de 2004, e na sequência do concurso externo de in-
gresso para o preenchimento de uma vaga de auxiliar de serviços gerais,
do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta autarquia, a
que se refere o aviso de abertura publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 149, de 26 de Junho de 2004, e cuja lista de classificação
final foi notificada ao candidato nos termos do artigo 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, foi nomeado na categoria de
auxiliar de serviços gerais o candidato da referida lista, classificado
em 1.º lugar, a saber:

António Mário dos Santos Oliveira.

O candidato nomeado deverá assinar o termo de posse para que foi
nomeado no prazo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no
Diário da República. [A presente nomeação não está sujeita a visto

prévio do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

25 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, Fernando da
Rocha Ferreira da Costa. 3000160199

JUNTA DE FREGUESIA DE GOMINHÃES

Edital

Brasão, bandeira e selo

Manuel Oliveira Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Gominhães, concelho de Guimarães:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Gominhães, tendo em conta o parecer da Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses em 31 de Maio
de 2004, e que foi aprovado sob proposta da Junta de Freguesia, na
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada em 19 de Outu-
bro de 2004:

Brasão � escudo de negro, duas chaves, uma de ouro e outra de
prata, passadas em aspa atadas do primeiro e com os palhetões
para o chefe, um ferro de enxada de prata e uma roda dentada
do mesmo, tudo alinhado em roquete. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda, a negro:
«GOMINHÃES � GUIMARÃES»;

Bandeira � amarela. Cordão e borlas ouro e negro. Haste e lan-
ça de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Gominhães � Guimarães».

26 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, Manuel Oli-
veira Fernandes. 1000272063

JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares para cantoneiros de limpeza/coveiro um lugar
e um lugar para a categoria de jardineiro.

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de
17 de Novembro de 2004, e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, no uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, foi determina-
do abrir concurso externo de ingresso para admissão:

a) Dois lugares na categoria de cantoneiro de limpeza;
b) Um lugar na categoria de coveiro;
c) Um lugar na categoria de jardineiro, existentes no quadro de

pessoal desta Junta de Freguesia, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro.

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

4 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para pre-
enchimento da vaga atrás referida.

5 � A remuneração base na categoria de cantoneiro de limpeza �
corresponde ao escalão 1, índice 155 (no valor de 481,01 euros); na
categoria de coveiro � corresponde ao escalão 1, índice 155 (valor
de 481,01 euros); na categoria de jardineiro � corresponde ao esca-
lão 1, índice 142 (valor de 440,67 euros), constantes do anexo 2 a
que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

6 � Lugar de trabalho � o local de trabalho é na freguesia de
Lousa, no Departamento de Higiene e Limpeza Urbana; cemitério;
espaços verdes.

7 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.
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8 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sob
qualquer outra preferência legal.

8.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, assim como indicar no requerimento de admissão as respec-
tivas capacidades de comunicação e expressão.

9 � Os requisitos gerais de admissão a concurso � os constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir como habilitações literárias a escolaridade obrigató-

ria (4.ª classe para os nascidos até 31 de Dezembro de 1966,
o 6.º ano de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de
Janeiro de 1967, e para os nascidos a partir de 1981 o 9.º
ano de escolaridade ou profissionais legalmente exigidas para
o desempenho do cargo);

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimento,

em folha de papel normalizado A4, dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Lousa, ou em minuta própria existente na secretaria, sita
na Rua do Major Rosa Bastos, 20-A, em Lousa, ou remetida pelo
correio mediante carta registada, com aviso de recepção, expedida
até ao termo do prazo fixado, para a Junta de Freguesia de Lousa,
Rua do Major Rosa Bastos, 20-A, 2670-765 Lousa LRS, dela deve
constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, estado civil, data de nascimento, número e data de
emissão e da validade do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte,
morada, código postal e telefone, situação militar (se for caso
disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

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

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
susceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
tidos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

11 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae, detalhado;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea b) do número anterior;
d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 9 do pre-
sente aviso.

12 � A apresentação da documentação mencionada na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candi-
dato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

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

14 � A selecção dos candidatos será feita por prova de conheci-
mentos teórica escrita e entrevista de selecção profissional adiciona-
da a entrevista de selecção profissional.

Sistema de classificação final � na classificação é adaptado à esca-
la de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo adoptada a se-
guinte fórmula classificativa final:

CF =
 P + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
P = prova;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14.1 � Na realização da prova de conhecimentos teórica escrita
os candidatos poderão consultar os diplomas relativos às matérias
constantes do programa da prova, não sendo autorizado o uso da le-
gislação comentada e anotada.

14.2 � Prova de conhecimentos teórica escrita com duração má-
xima de duas horas e com carácter eliminatório:

Programa da prova de conhecimentos teórica e escrita:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com redacção dada pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

14.3 � Entrevista profissional de selecção; com duração máxima
de vinte minutos.

Factores de ponderação da entrevista de selecção:

Capacidade de trabalho em grupo;
Motivação e interesses profissionais;
Aptidão para gerir conflitos.

15 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimento e entrevista profissional de selecção constam das ac-
tas dos respectivos júris, encontrando-se à disposição dos candidatos,
nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final do concurso serão afixadas, para consulta, no edifício
da Junta de Freguesia de Lousa, nos termos do disposto nos artigos 34.º,
38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora
da realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 dos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

18 � Júri de concurso � nos termos do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, o júri de selecção terá a seguinte composição:

Presidente � Constantino dos Santos Laranjeira, presidente da
Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º Ana Clara Pedrosa Fernandes, secretária da Junta de
Freguesia, executivo.

2.º Jorge Marques, tesoureiro da Junta de Freguesia, execu-
tivo.

Vogal suplente � Alfredo Fernandes, presidente da Assembleia
de Freguesia.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

18 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, Constantino
dos Santos Laranjeira. 1000272076

JUNTA DE FREGUESIA DE TUNES

Aviso n.º 1/JFT/2004

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cantoneiro de limpeza

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do executivo da Junta de Freguesia de Tunes em 28 de Outubro de
2004, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de
cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal da Junta de Freguesia de Tunes.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se nos ter-
mos do disposto nos artigos 27.º e 28.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.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares pos-
tos a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.
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4 � Local de trabalho � área da freguesia de Tunes.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88, da

Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril de 1989.

6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao esca-
lão 1, índice 155, da escala indiciária para as carreiras do regime geral
da função pública, actualmente 481,01 euros.

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

8 � Requisitos de admissão:
8.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão habilitar-se

indivíduos que reúnam os requisitos constantes 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, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

9 � Requisitos especiais � ser possuidor de carta de condução de
ligeiros e pesados.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Tunes, sita na Rua de Teófilo Carvalho dos Santos,
8365-235 Tunes, e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou
entregues directamente na secretaria da Junta de Freguesia de Tunes
até ao termo do prazo para a entrega de candidaturas, no qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data de
nascimento, naturalidade, nacionalidade, número, data e va-
lidade do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o nú-

mero, data e série do Diário da República em que o presente
aviso foi publicado.

10.1 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, de fotocópia autêntica do documento comprovativo das
habilitações literárias, do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte, bem como dos elementos comprovativos dos requisitos refe-
ridos no n.º 8.1, os quais poderão ser dispensados para a admissão ao
concurso se os candidatos declararem, no próprio requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma das condições referidas
nas alíneas d), e) e f).

11 � Para efeitos de admissão a concurso os candidatos com de-
ficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiên-
cia, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo, tal como prevê o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

11.1 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descreve-
ram, a apresentação dos documentos comprovativos das suas declara-
ções.

11.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos
termos da lei penal.

13 � Métodos de selecção:
13.1 � Prova prática oral de conhecimentos específicos, que ver-

sarão os seguintes temas:

Remoção de lixos e equiparados; varredura e limpeza de ruas;
Limpeza de sarjetas; lavagem das vias públicas;
Remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Esta prova terá a duração de trinta minutos e será pontuada de 0 a
20 valores, será eliminatória para os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores.

13.2 � Entrevista profissional de selecção � esta prova terá a
duração média de trinta minutos e visa avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, mediante a ponderação de parâmetros ade-
quados e será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

EPS =
 a + b + c

3
em que:

a � Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b � Capacidade de relacionamento, espírito de equipa e partici-

pação;
c � Atitude profissional e interesse, motivação e dinamismo.

13.3 � Estes aspectos serão pontuados de acordo com os parâme-
tros abaixo indicados, sendo o resultado deste método de selecção
obtido pelo somatório das pontuações resultantes da média aritméti-
ca dos valores dados por cada membro do júri relativamente a cada
factor de apreciação, numa escala de 0 a 20 valores:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � 16 a 19 valores;
Favorável � 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � 8 a 11 valores;
Não favorável � até 7 valores.

14 � Classificação final � será resultante da aplicação da média
aritmética da soma das pontuações obtidas na prova prática oral de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candida-
tos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, de acordo com
a seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas de co-
nhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação, constam da acta de reunião do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada sempre que solicitado.

16 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e da lista
de classificação final serão afixadas na secretaria da Junta de Fregue-
sia, de acordo com o previsto no artigo 33.º e na alínea a) do n.º 1 do
artigo 40.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.

17 � Constituição do júri:

Presidente � José Rodrigo Martins Cebola, presidente da Junta
de Freguesia.

1.º vogal efectivo � Rogério Belchior Guerreiro, encarregado da
Brigada de Serviços de Limpeza da Câmara Municipal de Sil-
ves.

2.º vogal efectivo � Joaquim António Gomes Bandarra, tesou-
reiro da Junta de Freguesia.

Vogais suplentes � Maria Manuela da Luz Pereira, assistente
administrativa especialista, e Carlos Alexandre Cabrita, secre-
tário da Junta de Freguesia de Tunes.

22 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, José Rodrigo
Martins Cebola. 1000272078

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeação

Torna-se público que, pelo meu despacho n.º 108/CA/2004, de 22 de
Novembro de 2004, foi nomeado definitivamente no lugar de téc-
nico superior assessor (nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro) o funcionário Paulo Jorge
Gomes Sousa Teles, na sequência de concurso interno de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.

22 de Novembro de 2004. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Henrique Rosa Carreiras. 3000160211
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra, em sua reunião de 17 de Novembro de 2004, deliberou no-
mear, para a categoria de agente único de transportes colectivos, os
candidatos Márcio José Jorge dos Santos, António Luís Ferreira Si-
mões, Ricardo André Elias Figueiredo, Ulisses de Almeida Mendes,
João Manuel Duarte Rodrigues, Ricardo Luís Fernandes Jacinto, Ma-
nuel António Alves Marques, Henrique Manuel de Jesus Lourenço,
Pedro Luís Ramos Fernandes e José Maria de Almeida Matos Antu-
nes, classificados do 24.º ao 33.º lugares no concurso externo de in-
gresso, aberto por deliberação de 19 de Novembro de 2003 e publici-
tado no Diário da República, 3.ª série, n.º 18, de 22 de Janeiro de
2004.

26 de Novembro de 2004. � O Administrador-Delegado, Manuel
Correia de Oliveira. 3000160210

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

Aviso

Tarifário mensal de água para 2005

1 � Preço do metro cúbico (m3):

Consumo doméstico:

1.º escalão � de 1 a 5 m3 ............................... € 0,30/m3

2.º escalão � de 6 a 10 m3 ............................. € 0,85/m3

3.º escalão � de 11 a 20 m3 ........................... € 1,61/m3

4.º escalão � de 21 a 40 m3 ........................... € 1,92/m3

5.º escalão � mais de 40 m3 ........................... € 2,27/m3

Comércio e indústria:

1.º escalão � de 1 a 10 m3 ............................. € 1,32/m3

2.º escalão � de 11 a 750 m3 ......................... € 2,16/m3

3.º escalão � de 751 a 1500 m3 ..................... € 1,86/m3

4.º escalão � de 1501 a 3000 m3 ................... € 1,48/m3

5.º escalão � mais de 3000 m3 ...................... € 1,32/m3

Serviços públicos:

1.º escalão � de 1 a 1000 m3 ......................... € 2,22/m3

2.º escalão � mais de 1000 m3 ...................... € 1,81/m3

Câmara Municipal de Gaia e juntas de freguesia € 0,44/m3

Beneficência, assistência, cultura e desporto .... € 0,36/m3

2 � Aluguer mensal de contadores:

Até 15 mm .............................................................. € 3,62
De 20 mm ............................................................... € 5,98
De 30 mm ............................................................... € 12,59
De 40 mm ............................................................... € 21,49
De 50 mm ............................................................... € 32,93
De 60 mm ............................................................... € 46,77
De 80 mm ............................................................... € 81,48
De 100 mm ............................................................. € 125,83
> 100 mm ................................................................ € 187,27

3 � Outras tarifas:

Fornecimento e instalação de contadores de água .. € 39,06
Restabelecimento de ligação após corte de forneci-

mento .................................................................. € 28,00
Desobstrução de ramal domiciliário de saneamento € 59,71
Aferição de contador ............................................... € 5,46

11 de Outubro de 2004. � O Conselho de Administração: (Assina-
turas ilegíveis.) 3000160206

Aviso

Tarifário mensal de saneamento para 2005

1 � Tarifa de utilização � preço do metro cúbico (m3):
1.1 � Tarifa de utilização calculada em função do consumo factu-

rado (em metros cúbicos) de água:

Consumo doméstico:

Consumo facturado � de 1 a 5 m3 ........... € 0,132/m3

Consumo facturado � superior a 5 m3 .......... € 0,27/m3

Comércio e indústria .............................................. € 0,27/m3

Serviços públicos .................................................... € 0,52/m3

Câmara Municipal de Gaia e juntas de freguesia .... € 0,132/m3

Beneficência, assistência, cultura e desporto ......... € 0,132/m3

1.2 � Tarifa de utilização calculada em função de efluente rejei-
tado (*):

Indústria com descarga de efluentes industriais na
rede municipal de saneamento (*) ...................... € 0,27/m3

2 � Tarifa de disponibilidade ..................................... € 3,70
3 � Clientes de saneamento não ligados à rede pública

de distribuição de água ..................................................... € 5,24

(*) Caudal de efluente descarregado na rede será determinado atra-
vés de dispositivo de medição de caudais instalado na saída do efluen-
te industrial, ou calculado com base em valor estimado, tecnicamente
justificado e aceite por Águas de Gaia, E. M., enquanto aquele dispo-
sitivo de medição de caudal não for instalado.

11 de Outubro de 2004. � O Conselho de Administração: (Assina-
turas ilegíveis.) 3000160208

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna pública a rectificação do aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 272, de 19 de No-
vembro de 2004, sobre a abertura do concurso externo de ingresso
para admissão de um estagiário para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe/serviço social. Assim, na p. 25 812, onde
se lê «Despacho Normativo n.º 8/2002, de 12 de Dezembro» e «De-
creto-Lei n.º 332-B/2003, de 30 de Dezembro» deve ler-se «Despa-
cho Normativo n.º 8/2002, de 12 de Fevereiro» e «Decreto-Lei
n.º 332-B/2000, de 30 de Dezembro».

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos. 1000272058

JUNTA DE FREGUESIA DE FOZ DO SOUSA

Aviso rectificativo

Torna-se público, por ter saído por inexactidão no concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar de serviços
gerais, do grupo de pessoal auxiliar, a composição do júri será a se-
guinte:

Presidente do júri � presidente, Fernando da Rocha Ferreira da
Costa.

Vogais efectivos:

Secretário Domingos Ramos Capela e assistente adminis-
trativa Anabela Dias de Castro Melo Silva.

Vogais suplentes:

Tesoureiro Pedro dos Santos Carvalho e vogal Arlindo
Manuel Rosas Martins Ferreira.

25 de Novembro de 2004. � O Presidente da Junta, Fernando da
Rocha Ferreira da Costa. 3000160202
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3. Diversos

AVISOS

BLINKER PORTUGAL � PRODUTOS TÉCNICOS
PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, L.DA

Sede social: Parque Expo � Edifício Administrativo,
Avenida de D. João II, lote 1.07.02.1, Santa Maria dos Olivais

Capital social: € 1 350 253, integralmente subscrito e realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 12 192.

Número de pessoa colectiva 504876740.

Aviso

Acta n.º 11

Aos 26 dias do mês de Março de 2004, pelas 10 horas, reuniu na
respectiva sede social, sita na Parque Expo � Edifício Administrati-
vo, Avenida de D. João II, lote 1.07.02.1, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa, a assembleia geral da sociedade Blinker
Portugal � Produtos Técnicos para Montagem e Fixação, L.da, pes-
soa colectiva n.º 504876740, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Lisboa sob o n.º 12 192, com o capital social de €
1 350 253, integralmente subscrito e realizado.

Encontrava-se presente Luís Garcia Valdecasas Medina, em repre-
sentação da sócia Blinker España, S. A., titular de uma quota com o
valor nominal de € 1 342 740, conforme carta de representação que
se arquiva, e o sócio José Ramon Gonzalez Marqués, titular de uma
quota com o valor nominal de € 7513, encontrando-se, deste modo,
representada a totalidade do capital social.

Pelos presentes foi manifestada a vontade de se constituírem em
assembleia geral, sem formalidades prévias de convocação, ao abrigo
do previsto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, para deliberar sobre os assuntos constantes da seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas
relativas ao exercício social de 2003.

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados elaborada
pela gerência.

3.º Deliberar sobre a redução seguida do aumento do capital social
da sociedade.

4.º Deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade,
em conformidade.

5.º Deliberar sobre a atribuição de poderes a qualquer um dos geren-
tes da sociedade para outorgar a escritura pública de redução e de au-
mento do capital social, bem como de alteração parcial dos estatutos
da sociedade.

Aberta a sessão, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos, ten-
do sido deliberado, por unanimidade, o seguinte:

1.º Aprovar o relatório de gestão elaborado pela gerência da socie-
dade, o balanço e as contas relativos ao exercício social de 2003, os
quais reflectem um resultado líquido negativo de exercício de
€ 346 971,72.

2.º Aprovar a proposta de aplicação de resultados elaborada pela
gerência, a qual consistia em levar o resultado líquido negativo, no
montante de € 346 971,72, à conta de resultados transitados.

Constatando-se o montante do resultado líquido negativo e face à
perda do capital próprio da sociedade constante do balanço do exer-
cício, a qual é superior a metade do capital social da sociedade, e à
subsequente necessidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 35.º
do Código das Sociedades Comerciais, os sócios decidiram aprovar a
proposta da gerência, a qual reflecte o deliberado no 3.º ponto da
ordem de trabalhos.

3.º Reduzir o capital social da sociedade de € 1 350 253 para
€ 150 253, sendo a redução no montante de € 1 200 000, a qual é
feita na proporção das respectivas quotas, destinando-se a redução à
cobertura de prejuízos da sociedade, ficando o capital distribuído da
seguinte forma:

A sócia Blinker España, S. A., com uma quota com o valor nomi-
nal de € 149 417;

O sócio José Ramon Gonzalez Marqués com uma quota com o valor
nominal de € 836.

O capital social será na mesma ocasião aumentado, por entradas
em dinheiro, subscritas apenas pela sócia Blinker España, S. A., no
montante de € 800 000 acrescendo o valor subscrito por esta sócia
ao valor da sua quota actual, ficando, deste modo, o capital social
distribuído da seguinte forma:

A sócia Blinker España, S. A., com uma quota com o valor nomi-
nal de € 949 417;

O sócio José Ramon Gonzalez Marqués com uma quota com o valor
nominal de € 836.

4.º Alterar, em consequência das deliberações tomadas nos pontos
primeiro e segundo da ordem de trabalhos, os estatutos da sociedade
no que respeita ao seu artigo 4.º, passando o mesmo a ter a seguinte
redacção:

«ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 950 253
e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de € 949 417 pertencente à sócia
Blinker España, S. A.;

b) Outra com o valor nominal de € 836 pertencente ao sócio José
Ramon Gonzalez Marqués.»

5.º Conferir poderes a qualquer um dos gerentes da sociedade para
outorgar a escritura pública de redução e de aumento do capital so-
cial, bem como de alteração parcial dos estatutos da sociedade.

Por nada mais haver a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a
presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos
presentes.

Os Gerentes: (Assinaturas ilegíveis.) 3000160489

EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 1277, 4.º, 4100-130 Porto

Capital social: € 250 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2252.

Contribuinte n.º 502778466.

Aviso

Obg. Tx. variável EFANOR 2004-2009 � Pagamento
de juros do cupão n.º 1

Avisam-se os Srs. Obrigacionistas que, a partir de 29 de Dezembro
de 2004, se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão n.º 1 das
obrigações com o código da Central de Valores Mobiliários EFRAOE,
pelos seguintes valores:

Juro líquido � € 0,777 750 000;
IRS/IRC (20 %) � € 0,155 550 000;
Juro líquido � € 0,622 200 000.

O agente pagador nomeado para o efeito é o Banco Comercial
Português, S. A.

3 de Dezembro de 2004. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000160418

FINO PARTICIPAÇÕES � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Pinheiro Chagas, 78, 1.º, C, São Sebastião
da Pedreira, Lisboa

Capital social: € 4 990 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
(2.ª Secção) sob o n.º 2021.

Número de identificação de pessoa colectiva 502580119.

Anúncio

Deliberação de aprovação da redução do capital social

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 95.º do Código
das Sociedades Comerciais, avisam-se os credores sociais da Sociedade
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acima identificada, de que foi aprovada por deliberação da respectiva
assembleia geral, realizada no passado dia 2 de Setembro de 2004, a
redução do capital social de € 4 990 000 para € 100 000 pela redu-
ção do valor nominal de cada acção de € 4,99 para € 0,10, para
cobertura de prejuízos registados em exercícios anteriores.

O Presidente da Mesa,  Miguel Artur de Castro Cancella de Abreu.
3000160479

SNUCKER (PORTUGAL) CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Latino Coelho, 89, 5.º, São Sebastião
da Pedreira, Lisboa

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
(3.ª Secção) sob o n.º 3458.

Número de identificação de pessoa colectiva 502777516.

Anúncio

Deliberação de aprovação da redução do capital social

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 95.º do Código
das Sociedades Comerciais, avisam-se os credores sociais da sociedade
acima identificada, de que foi aprovada por deliberação da respectiva
assembleia geral, realizada no passado dia 2 de Setembro de 2004, a
redução do capital social de € 1 250 000 para € 100 000 pela redu-
ção do valor nominal de cada acção de € 5 para € 0,40, para cober-
tura de prejuízos registados em exercícios anteriores.

O Presidente da Mesa, Miguel Artur de Castro Cancella de Abreu.
3000160478

SONAE IMOBILIÁRIA, S. G. P. S., S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, apartado 1197, Maia

Capital social: € 162 244 860

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2252-A.

Pessoa colectiva n.º 502290811.

Aviso

Obrigações a taxa variável Sonae Imobiliária/99
Pagamento do reembolso antecipado de 4 000 000 obrigações

De acordo com as condições da ficha técnica da referida emissão,
informa-se que vai ser efectuado em 22 de Dezembro de 2004, por
solicitação do obrigacionista, o reembolso de 4 000 000 obrigações
no valor de € 20 000 000. Após esta amortização ficarão vivas
6 000 000 obrigações no valor total de € 30 000 000.

3 de Dezembro de 2004. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000160474

SONAE IMOBILIÁRIA, S. G. P. S., S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, apartado 1197, Maia

Capital social: € 162 244 860

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2252-A.

Pessoa colectiva n.º 502290811.

Aviso

Obrigações a taxa variável Sonae Imobiliária/99
Pagamento de juros do cupão n.º 10

Avisam-se os Srs. Obrigacionistas que, a partir de 22 de Dezembro
de 2004, se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão n.º 10 das
obrigações com o código da Central de Valores Mobiliários SOABOE,
pelos seguintes valores:

Juro ilíquido � € 0,068 75;
IRC/IRS (20 %) � € 0,013 75;
Juro líquido � € 0,055.

O agente pagador nomeado para o efeito é o Banco Comercial
Português, S. A., devendo os obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90.º
do Código do IRC, fazer prova perante o agente pagador, da isenção
ou dispensa de retenção na fonte, de que beneficiem, até à data do
vencimento dos juros.

3 de Dezembro de 2004. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000160477

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES EUROGES

Contrato de extinção

Entre:

ESAF � Espírito Santo Fundos de Pensões, S. A., com sede na
Avenida de Álvares Cabral, 41, em Lisboa, Portugal, pessoa
colectiva n.º 502253169, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1093, com o capital
social de € 1 000 000, representada pelos Ex.mos Srs. Drs. Mar-
cos Tavares de Almeida Lagoa e Fernando Fonseca Cristino
Coelho, de ora em diante designada por entidade gestora; e

BESLEASING E FACTORING � Instituição Financeira de Cré-
dito, S. A., com sede na Avenida de Álvares Cabral, 27, 1.º,
em Lisboa, Portugal, pessoa colectiva n.º 502330937, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1497, com o capital social de € 49 113 850, representada
pelos Ex.mos Srs. Drs. Vasco Luís Ivens Ferraz Jardim e José
António Beja Amaro, de ora em diante designada por BESLE-
ASING;

Considerando que:
1) A entidade gestora é gestora e legal representante do Fundo de

Pensões Fechado EUROGES (o Fundo);
2) Por escritura pública outorgada em 2 de Fevereiro de 2004, e

objecto de registo na competente conservatória do registo comercial
no mesmo dia, a BESLEASING incorporou por fusão a Euroges
Factoring, S. A.;

3) Em consequência da fusão referida no número anterior, todos
os colaboradores e beneficiários da Euroges Factoring, S. A., transita-
ram para o Banco Espírito Santo, S. A.;

4) A Euroges Factoring, S. A., outorgou em 30 de Dezembro de
1992 o contrato constitutivo do Fundo;

5) A Euroges Factoring, S. A., e a entidade gestora celebraram em
19 de Fevereiro de 1993 o contrato de gestão do Fundo;

6) A Euroges Factoring, S. A., era a única associada do Fundo;
7) A BESLEASING, por efeito da fusão, exerce todos os direitos

da Euroges Factoring, S. A.:

os contraentes acordam em celebrar, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novem-
bro, o presente acordo de extinção do Fundo, o qual se rege pelas
disposições constantes das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

1 � A BESLEASING, enquanto sociedade incorporante por fusão
da Euroges Factoring, S. A., decidiu a extinção do Fundo, uma vez
que os participantes e beneficiários abrangidos pelo Fundo transita-
ram para o Banco Espírito Santo, S. A.

2 � Estes participantes e beneficiários passarão a gozar dessa qua-
lidade no âmbito do Fundo de Pensões do BESCL, mantendo-se o
plano de pensões em vigor.

CLÁUSULA 2.ª

A liquidação do Fundo será realizada mediante a transferência dos
valores que constituem o respectivo património a favor do Fundo de
Pensões do BESCL.

CLÁUSULA 3.ª

As despesas emergentes da extinção do Fundo e da consequente
transferência dos valores que compõem o respectivo património se-
rão da exclusiva responsabilidade da BESLEASING.
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CLÁUSULA 4.ª

1 � Os participantes e beneficiários referidos na cláusula 1.ª pas-
saram a gozar dessa qualidade no âmbito do Fundo de Pensões do
BESCL à data da escritura de fusão das sociedades acima mencionada.

2 � Os contraentes acordam que a presente extinção produza efei-
tos à data da sua outorga.

19 de Novembro de 2004. � Pela Entidade Gestora, ESAF � Es-
pírito Santo Fundos de Pensões, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela
Besleasing e Factoring � Instituição Financeira de Crédito, S. A.:
(Assinaturas ilegíveis.) 3000160203

RECTIFICAÇÕES

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, RECREATIVA E CULTURAL DOS
MORADORES DO BAIRRO MINEIRO DE SÃO PEDRO
DA COVA.

Rectificação

A publicação inserta no Diário da República, 3.ª série, n.º 208, de
3 de Setembro de 2004, da Associação em epígrafe saiu com a seguin-
te inexactidão, que assim se rectifica.

Onde se lê «foi constituída a Associação» deve ler-se «foram alte-
rados totalmente os estatutos da Associação».

6 de Dezembro de 2004. � O Notário, José Mário Resse Lascasas
dos Santos. 3000160462

FUNDO DE PENSÕES ABERTO BBVA PME�S

Aviso de rectificação

Por ter saído com incorrecções no Diário da República, 3.ª série,
n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2004, o Regulamento de Gestão do Fundo
de Pensões Aberto BBVA PME�s a seguir se transcreve parcialmente
o texto rectificado do Regulamento de Gestão do Fundo de Pensões
Aberto BBVA PME�s:

«ARTIGO 2.º

Administração

......................................................................................................
2 � Como remuneração dos seus serviços de gestão e de adminis-

tração do Fundo, a sociedade gestora retirará mensalmente do Fundo,

nos 30 dias posteriores ao fim do mês a que se refere, uma comissão
calculada diariamente pela aplicação ao valor global do património
do Fundo de uma taxa anual que poderá atingir no máximo 4,0 % e
que inclui a remuneração do banco depositário, a qual não excederá
50 % daquele valor.

......................................................................................................

ANEXO

Política de investimento do Fundo
de Pensões Aberto BBVA PME�s

......................................................................................................

6 � Política de exercício dos direitos de voto

1 � A política de exercício de direitos de voto adoptada pela gestora
será pautada pela exclusiva defesa dos interesses dos participantes dos
Fundos sob sua gestão.

2 � Quer no que se refere a acções emitidas por sociedades com
sede em Portugal quer fora de Portugal que em cada momento façam
parte da composição da carteira do Fundo, a gestora não assume o
compromisso de participar em todas as assembleias gerais que venham
a realizar-se, reservando-se igualmente a prorrogativa de vir a parti-
cipar naquelas cuja matéria objecto de deliberação justifique a sua
presença, podendo eventualmente enquadrar-se nestas situações as
assembleias gerais que visem deliberar sobre aumentos de capital soci-
al, fusão, cisão e dissolução.

3 � O exercício dos direitos de voto nas assembleias gerais em que
a gestora participe será exercido através de um elemento do seu con-
selho de administração ou através de mandatário designado por esse
órgão social para esse efeito. Quando a representação em assembleia
geral seja exercida por mandatário, esta actuará em conformidade com
indicações de voto escritas do conselho de administração da gestora.

4 � O exercício dos direitos de voto no caso de existência de
subcontratação de funções relacionadas com execução da gestão dos
fundos de pensões, ao abrigo de contrato estabelecido para o efeito,
será exercido nos termos do número anterior.

5 � O exercício dos direitos de voto, não deverá ser efectuado:
a) Através de representante comum a entidade que com ela se

encontre em relação de domínio ou de grupo;
b) No sentido de apoiar a inclusão ou manutenção de cláusulas

estatutárias de intransmissibilidade, cláusulas limitativas do direito de
voto ou de outras cláusulas susceptíveis de impedir o êxito de ofertas
públicas de aquisição;

c) Com o objectivo principal de reforçar a influência societária
por parte de entidade que com ela se encontre em relação de domínio
ou de grupo BBVA Fundos, SGFP, S. A.»

29 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000158496



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 765

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Amarante .......................................................................... 27 799
Caldas da Rainha ............................................................ 27 767
Felgueiras ......................................................................... 27 802
Leiria ................................................................................. 27 770
Lisboa:

1.ª Secção ............................................................. 27 770
2.ª Secção ............................................................. 27 771
3.ª Secção ............................................................. 27 771
4.ª Secção ............................................................. 27 772

Loures ........................................................................... 27 772
Mafra ............................................................................ 27 792
Marinha Grande .......................................................... 27 770
Odivelas ........................................................................ 27 797
Olhão ............................................................................ 27 767
Peniche ......................................................................... 27 770
Torres Vedras ............................................................... 27 799
Vila Franca de Xira .................................................... 27 799





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 767

4. Empresas � Registo comercial
FARO
OLHÃO

MOTO PIRES � COMÉRCIO DE MOTOS
E MOTORIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1215/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502287047; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006043650

TRACTOR REGA � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1320/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502695927; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006043668

EDUARDO, BAGANHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 884/
830524; data do depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006043706

CARNES GRELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1710/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504252933; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2008144283

CONSTRUÇÕES � AGRIPINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1975/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505765292; data
do depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2008144313

FUSINGARTE � INDÚSTRIA DE VIDRO PLANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2173/
20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506460576; data
do depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2008144348

O FAROL � CERVEJARIA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1331/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502736658; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006043994

AGRIPINO & MARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1131/
890102; identificação de pessoa colectiva n.º 502086149; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006044001

CENTRO CLÍNICO MATERNO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1161/
890511; identificação de pessoa colectiva n.º 502158476; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2003647716

NIPOCLÃ � COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1618/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503392480; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2006043641

NEVES MARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 685/
790420; identificação de pessoa colectiva n.º 500834083; data do
depósito: 24062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2008144321

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

PROMOL � INDÚSTRIA DE VELAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500618968; data da
apresentação: 20040913.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173220

GTC � GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO,
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3709; identificação de pessoa colectiva n.º 504707051; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20040921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, passando o n.º 1 do artigo 1.º a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GTC � Grupo Técnico de Cons-
trução, Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Hemiciclo João Paulo II, 12, 3.º direito, freguesia das Caldas
da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo), concelho das Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173395

AFRICALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2461; identificação de pessoa colectiva n.º 503923737; data da
apresentação: 20040921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173425

CARAÍBAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3510; identificação de pessoa colectiva n.º 506497941; data da
apresentação: 20040921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173433

JOSÉ MANUEL DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 899; identificação de pessoa colectiva n.º 500744254; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20040915.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173271

OFICINA DOS NÚMEROS
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3273; identificação de pessoa colectiva n.º 505937077; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
deslocação de sede para a Rua de Perth Amboy, 15-B, freguesia das
Caldas da Rainha, Santo Onofre, concelho das Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173328

JOSÉ DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 436, fls. 37 v.º, do livro C-2; identificação de pessoa colectiva
n.º 500160023; inscrição n.º 5947, fls. 43 v.º, do livro E-10; nú-
mero e data da apresentação: 5/20040915.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173280

FAMA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2287; identificação de pessoa colectiva n.º 503611417; data da
apresentação: 20040916.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173301

P. A. S. C. � CONSTRUÇÕES CIVIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3278; identificação de pessoa colectiva n.º 506092143; data da
apresentação: 20040916.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173310

ELECTRORAINHA � REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3407; identificação de pessoa colectiva n.º 506358712; data da
apresentação: 20040916.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2006518003
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PEREZ & CIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1523; identificação de pessoa colectiva n.º 502215860; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 3/20040902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de nomeação dos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização.

Conselho de administração: Domingo Perez Perez; Rui Santos Diogo
Maia e Josefa Gonzalez Estevez.

Fiscal único: «A. Jacinto & Pereira da Silva, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, L.da»; suplente: «J. Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da»

Prazo: Quadriénio 2004/2007.
Data da deliberação: 28 de Maio de 2004.

Foi conferida e está conforme.

9 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173158

S. R. S. � CONTABILIDADE, SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2911; identificação de pessoa colectiva n.º 505071991; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20040920.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 16 de Agosto de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173352

MEGAPERFIL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3100; identificação de pessoa colectiva n.º 505580853; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040920.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 16 de Agosto de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173344

FAIANÇAS ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO (BORPI 4), L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1053; identificação de pessoa colectiva n.º 501248749; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 5/20040921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Jorge Manuel Águedo Serrano.
Data: 27 de Março de 2004.
Prazo: três anos.

Foi conferida e está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173387

FAIANÇAS ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO
COMERCIAL, (COM4), L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2961; identificação de pessoa colectiva n.º 500729964; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 1/20040921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Maria da Graça Freire Damião Ferreira de Alarcão

e Albuquerque.
Data: 27 de Março de 2004.
Prazo: três anos.

Foi conferida e está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173379

REIS & DINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3625; identificação de pessoa colectiva n.º 506831582; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040914.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Julho de 2004.

Foi conferida e está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173263

AKI-D�EL-MAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3596; identificação de pessoa colectiva n.º 506562077; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato alterando-se o artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Comércio por grosso e a retalho de peixe, crustáceos, moluscos,
bivaldes e gastrópodes. Depuração. Indústria de transformação alimen-
tar (produtos do mar). Importação e exportação. Uma secção de res-
tauração (cervejaria).

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173247

ESTABELECIMENTOS MANUEL ISABEL, COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 505566613; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital para
50 000 euros após aumento em dinheiro, subscrito por ambos os só-
cios, na proporção e como reforço das respectivas quotas tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais no valor nominal de 25 000 euros cada,
uma de cada sócio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173239
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LUBRICALDAS � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
DE CALDAS DA RAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1730; identificação de pessoa colectiva n.º 502609419; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/20040910.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2004.

Foi conferida e está conforme.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173212

ALUVIA � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2115; identificação de pessoa colectiva n.º 503224340; data da
apresentação: 20040913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Foi conferida e está conforme.

14 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007173204

LEIRIA

BELARIPE � COMÉRCIO DE EMBALAGEM
E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de D. Carlos I, 100, Escada A, 3.º direito, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7105/
20000918; identificação de pessoa colectiva n.º 504960849; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 54/20041001.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram alte-
rados os corpos do artigo 1.º e o artigo 2.º do contrato os quais pas-
sam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma BELARIPE � Comércio de
Embalagem, L.da, com sede Rua de D. Carlos I, 100, Escada A, 3,º
direito, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

§ único.[�]
ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter como objecto: comércio de material de
embalagem.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

6 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2007303434

MARINHA GRANDE

FRIAS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1844; identificação de pessoa colectiva n.º 504718240; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040928.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: fabrico e montagem de
caixilharia de alumínio, portas e janelas. Fabrico e montagem de di-
visórias, marquises e gradeamentos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006782215

PENICHE

PRIMOCÔR � COMÉRCIO DE TINTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1352;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040818.

Certifico, que Manuel Alberto Magalhães Rodrigues casado com
Margarida Maria Paulino Pereira Rodrigues, casado na comunhão geral
constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRIMOCÔR � Comércio de Tintas,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Azenha, 2, freguesia de
Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá ser deslocada
a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social: comércio de tintas, vernizes
e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma única quota do sócio Manuel Alberto
Magalhães Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a Manuel Alberto
Magalhães Rodrigues, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A gerência da sociedade poderá nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categoria de actos.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio, Manuel Alberto Magalhães Rodrigues, não tem a mesma
qualidade noutra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Graciete Marques
Dinis. 2006012673

LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

EMPRESA DE EDIFICAÇÕES DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 529/420624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500523967; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 36/
20020626.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, por incorporação de reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro é
de 5000 euros dividido da seguinte forma:

1 � AGROVO � Aquisição e Gestão de Bens Móveis e Ser-
viços, L.da, titular de duas quotas, uma no valor nominal de
648,44 euros e uma no valor de 651,56 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 771

2 � Magdeleine Pisani Malignac, titular de duas quotas, uma no
valor nominal de 276,83 euros e uma no valor de 278,17 euros.

3 � André Malignac, titular de duas quotas, uma no valor nominal
de 276,83 euros e uma no valor de 278,17 euros.

4 � Malignac Management International B. V., titular de duas
quotas, uma no valor nominal de 1291,89 euros e uma de
1298,11 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006362089

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GEPACK � EMPRESA TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5407/19950308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503378291; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 36/
20040922.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 450 000 euros, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 500 000 euros, representado e dividido em
100 000 acções de 5 euros cada uma e encontra-se realizado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008405753

JOÃO FREIRE DE ANDRADE � TELEFONES, BATERIAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6298/960503; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 37/20020906.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Manuel Marques, 15-B, freguesia

do Lumiar, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004321806

GRANOMAR � COMPANHIA PORTUGUESA
DE NAVIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 835/730727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500130590; inscrição: 16/20030218.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000248249

H5 � TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3073/19931122; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 74/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, sendo
uma de cada um dos sócios Hermínia Maria Machado Pereira e Helder
Fernando Pereira Lopes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000131393

LISBOA � 3.A SECÇÃO

S. G. H. D., SOCIEDADE GESTORA DO HOSPITAL
DAS DESCOBERTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 191/000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504872982;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/041122.

Certifico, que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deliberação de redução de capital.
Data da deliberação: 19 de Novembro de 2004.
Montante da redução: 4 650 000 euros, para cobertura de prejuí-

zos, após aumento de capital para 7 000 000 euros.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540351

SALVADOR FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 660; identificação de pessoa colectiva n.º 500450137; en-
trada/data: 9847/030707.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2001 e de 2002.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001179120

SONAGI � SOCIEDADE NACIONAL DE GESTÃO
E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 834; identificação de pessoa colectiva n.º 500067724; inscri-
ção n.º 34; número e data da apresentação: 19/031010.

Certifico, que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SONAGI, SGPS, S. A. e rege-se pelo
presente contrato e pela lei aplicável.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais nou-
tras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005042889

SANTOS SOUSA PALMA � ALUGUER COMPRA
E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 833; entrada/data: 17 628/031125.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005039977

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASA ÀS RISCAS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9737; identificação de pessoa colectiva n.º 505240955; entra-
da: 18 586/021217.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000250477

MARTINS NUNES FERNANDES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 951; entrada: 17 100/021111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001178573

PASTELARIA ALSACIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 158/431126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500939772; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 40; número e data
da apresentação: 34/020123.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 34/020123 � Cessação de
funções do gerente, Almiro Torres Martins, por ter renunciado em
16 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000255343

PORTNOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 619/901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443901;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/031107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 24/031107 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração em 17 de Abril de 2002: Pal Jacobsen, divorciado, Maridalsveien
267 F 0872 Oslo, Noruega.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000245773

LOURES

SILVA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1864;
identificação de pessoa colectiva n.º 500410542.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005303950

ARRIFANA & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1148;
identificação de pessoa colectiva n.º 500030987.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005303984

RESTAURANTE O BAIXINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 502947209.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005303933

AB-ARTE � PINTURA PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7739;
identificação de pessoa colectiva n.º 502348593.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2004448865

CHORÃO & ROBALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5567;
identificação de pessoa colectiva n.º 501709592.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005303925
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CINCO SENTIDOS � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 033;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063118.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005475955

AB-COR � DECORAÇÃO PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9717;
identificação de pessoa colectiva n.º 502839880.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002418934

ARJOVEPA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8665;
identificação de pessoa colectiva n.º 502572108.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2008586103

PAVILANCIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PAVIMENTOS E LANCIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002542.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002418144

VISUALVIDRO � SERIGRAFIA E VIDRO ARTÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 877;
identificação de pessoa colectiva n.º P506224198.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008704181

MARQUES DE CARVALHO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 421;
identificação de pessoa colectiva n.º P973889454.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002419973

ARMINDO S. DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 845;
identificação de pessoa colectiva n.º P973608064.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003907211

METAL AZOIA � CONSTRUTORA METÁLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501149830.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003938800

ESCOLA DE CONDUÇÃO PINHEIRO DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 505882230.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2001023472

MACHOUD, DA SILVA, ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 923;
identificação de pessoa colectiva n.º P505028212.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003914552

NUNES & VICENTE � CALCETEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 403;
identificação de pessoa colectiva n.º P506064476.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003914544

PASTELARIA INVÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5183;
identificação de pessoa colectiva n.º 501518347.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002420122

M. T. B. � MARIA TERESA & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 648;
identificação de pessoa colectiva n.º P974973939.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003939237
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR
DA QUINTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3801;
identificação de pessoa colectiva n.º 501224548.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003582703

JOSÉ MARQUES JORDÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500370486.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003939229

TÁXIS CORSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500421889.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003940006

MILHEIRO & FILHO � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 907;
identificação de pessoa colectiva n.º P505803437.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929029

IRIAX � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2267;
identificação de pessoa colectiva n.º 500363315.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929002

TÁXIS DUARTE & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 969;
identificação de pessoa colectiva n.º P505158051.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929274

TRANSVIRTUAL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 438;
identificação de pessoa colectiva n.º 504088009.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003928456

WATERPROOF � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 506035611.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003901140

M. NUNES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 182;
identificação de pessoa colectiva n.º P505252775.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003949135

C. R. J. � MARCENARIA CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 353;
identificação de pessoa colectiva n.º P505348160.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003901116

SILGRA � IMPRESSORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 506204731.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003901124

MARGARIDA � LAVANDARIAS E SERVIÇOS
DE LIMPEZAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 964;
identificação de pessoa colectiva n.º P506490742.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003949127

TRANSARDAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 973;
identificação de pessoa colectiva n.º P974767220.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003901159
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J. M. S. � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E USO VETERINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 503347434.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003949119

PAVIESTRADAS � CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444618.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003907181

CASIMIRO MANUEL SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7774;
identificação de pessoa colectiva n.º P971254770.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003914277

ALTURAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1552;
identificação de pessoa colectiva n.º 500309671.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Roldão Cândido. 2007537982

VISUALVIDRO � SERIGRAFIA E VIDRO ARTÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 877;
identificação de pessoa colectiva n.º P506224198.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008704394

ANDGUI � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 003;
identificação de pessoa colectiva n.º P505800306.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007553775

ANDGUI � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 003;
identificação de pessoa colectiva n.º P505800306.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003923667

PROJECTILUZ, ELECTRIFICAÇÕES, DECORAÇÕES,
MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7834;
identificação de pessoa colectiva n.º P971199817.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007553180

DOMINGOS JOÃO ALVES FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 803;
identificação de pessoa colectiva n.º P505657201.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2002492794

ALCOFIANA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 825;
identificação de pessoa colectiva n.º P505764679.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003928871

OM2A � O�NEILL MENDES ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 558;
identificação de pessoa colectiva n.º P506106608.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003949224

TÁXIS GAIZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 519;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422036.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2006394550

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO ANTUNES
& FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 504087789.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008470326
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ANTÓNIO SILVA COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7050;
identificação de pessoa colectiva n.º 501660917.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004652969

A. S. COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502707232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004653850

A. M. J. VALÉRIO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 786;
identificação de pessoa colectiva n.º P505599600.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002416672

TRANSPORTES DE MERCADORIAS AMARAL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 387;
identificação de pessoa colectiva n.º P974922412.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003906037

LOPES & CAPOTE � CONTABILIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 667;
identificação de pessoa colectiva n.º P505649209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002416761

ABCASAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 164;
identificação de pessoa colectiva n.º P974229679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002423938

RESTAURANTE SAUDADES DOS GRELHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504092448.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003914099

TALHO CENTRAL DA MEALHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 030;
identificação de pessoa colectiva n.º P505187841.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003949305

ARMANDO PIEDADE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 900;
identificação de pessoa colectiva n.º P505014475.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2001398883

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IRMÃOS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1491;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256012.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2003425128

COMBURSA PORTUGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 810;
identificação de pessoa colectiva n.º P504801368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2002510830

PAPELARIA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 026;
identificação de pessoa colectiva n.º P972243747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2003868607

O CANTINHO DOS TREZENTOS
ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505217244.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2001398875
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ANTÓNIO & MARGARIDA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 592;
identificação de pessoa colectiva n.º P504398547.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2002511110

ARTAUDIO � PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 763;
identificação de pessoa colectiva n.º P974629740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2002528055

CATEQUERO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139793.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001236204

INSTITUTO DE BELEZA ANA & NATÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 244;
identificação de pessoa colectiva n.º P505150565.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511713

MÁRIO REIS � CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 590;
identificação de pessoa colectiva n.º P506204740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002503702

MIRANDA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 214;
identificação de pessoa colectiva n.º P505267489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511691

ARTE VILA, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 736;
identificação de pessoa colectiva n.º P504529528.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2000, 2001 e 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511675

ALVES & MANSO � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 595;
identificação de pessoa colectiva n.º P504416960.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511683

CONTAGÁS � PORTUGAL, EQUIPAMENTOS
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503075345.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511250

ECOVEI, CLIMATIZAÇÃO PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 433;
identificação de pessoa colectiva n.º P506004783.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511276

ARMELUZ ARMAZÉM MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7871;
identificação de pessoa colectiva n.º P971300828.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005759198

DIVERTABACO � MÁQUINAS DE DIVERSÃO
E TABACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382067.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

13 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002529124

TINDIC � TINTAS E DILUENTES, COMÉRCIO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 013;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179825.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2008332527
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JUBILADO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 599;
identificação de pessoa colectiva n.º P505495350.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004653973

FRANCISCO & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 500545537.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007553937

CONJOCASIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5088;
identificação de pessoa colectiva n.º 501559043.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2000139566

CARPINTARIA MARCENARIA ESTRELA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6729;
identificação de pessoa colectiva n.º 502001232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2008397661

MOVE YOUR BODY � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 599;
identificação de pessoa colectiva n.º P506195937.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007553988

ROSA & HELENA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 465;
identificação de pessoa colectiva n.º P505502836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2006574329

RESTAURANTE O RAPAZINHO DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 566;
identificação de pessoa colectiva n.º P505546876.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2006574337

SOCILAR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8074;
identificação de pessoa colectiva n.º 500417695.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007537842

MAR E SOLO � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 349;
identificação de pessoa colectiva n.º 506114082.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003929835

DECORAÇÕES SORRAIA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5177;
identificação de pessoa colectiva n.º 501497099.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007537850

EVENERG � EVENTOS SOCIAIS E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 773;
identificação de pessoa colectiva n.º P504461397.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002406243

SOSSIJOTA � GABINETE DE CONTABILIDADE,
GESTÃO E ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 503506044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002406189

PAULO SERREIRA & BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 505962128.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004652071
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CONSTRUÇÕES RICARDO DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 980;
identificação de pessoa colectiva n.º 505176254.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004652039

QUALIMETAL � METALOMECÂNICA LIGEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 169;
identificação de pessoa colectiva n.º P974789224.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2005047724

NEVES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500389187.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2005047716

TRANSGREEN � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 012;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957046.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002406219

HAJI ALI GUIGA & FILHOS � AUTO SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4105;
identificação de pessoa colectiva n.º 501281037.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002406235

SOCIEDADE DE TÁXIS MEDRONHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 500417270.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2005465089

WECONNECT � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 506436470.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007537834

SERRO AZUL � COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2001091419

RASGOS DE LUZ � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 455;
identificação de pessoa colectiva n.º P504892983.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2006574370

LAMEIRA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3737;
identificação de pessoa colectiva n.º 501159894.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2005047740

CAFÉ E CERVEJARIA LEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 086;
identificação de pessoa colectiva n.º 503986232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2005976741

MUNDILÚRGICA � FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 503836168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002516588

POLICROMO  � SOCIEDADE DE GALVANOPLASTIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501989005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2008332497
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ILDEFONSO VELEZ � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A TRACTORES E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 502984082.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2003728163

METALÚRGICA PONTE DE LOUSA
DE DOMINGOS COELHO, VENCESLAU & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6829;
identificação de pessoa colectiva n.º 502031298.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004658533

CABRAL DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 870;
identificação de pessoa colectiva n.º 504085514.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2007537907

MIGUELEZ � CONDUTORES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9935;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884347.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002518734

CARONA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584207.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2005047732

AUTO MECÂNICA PROGRESSO DE LOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1566;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036101.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004653787

VELOSIL � COMÉRCIO DE BICICLETAS MASIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7145;
identificação de pessoa colectiva n.º 502147431.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004653795

A. SOLO � REPARAÇÕES AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 097;
identificação de pessoa colectiva n.º 505837641.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2000871585

AUTO TÁXIS ANA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 048;
identificação de pessoa colectiva n.º 505240270; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: (of.) 15 e 16/18042004.

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2004, exarada a
fls. 8 do livro de notas para escrituras diversas n.º 387 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I foram
alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º e eliminado o n.º 4 do artigo 4.º do
pacto social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, Viven-
da Granja, Portela de Azóia, freguesia de Santa Iria da Azóia, conce-
lho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 5000 euros, dividido em duas
quotas: uma do valor nominal de 4000 euros titulada pelo sócio Ricardo
José Marques Granja e outra do valor nominal de 1000 euros titulada
pelo sócio António Luís Marques Granja.

Certifico ainda que, foi praticado o seguinte acto de registo:
2 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 15/20040818.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel Morais Pereira.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Agosto de 2004.

Mais certifico que, foi nomeado gerente o sócio António Luís
Marques Granja.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007547309

LOGANT � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 120;
identificação de pessoa colectiva n.º 506593339; inscrição
n.º 2 número e data da apresentação: 14/20040813.

Certifico que, por escritura de 13 de Agosto de 2004, exarada a
fls. 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 387 do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I foram alterados os
artigos 1.º, n.º 2, e artigo 2.º do pacto social que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Évora, 9,
Bairro Tróia, freguesia de Santa Iria da Azóia, concelho de Loures.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 292 � 15 de Dezembro de 2004 27 781

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, exporta-
ção, representação e reparação de peças para automóveis e automóveis,
serviços de estafetas e distribuição de mercadorias em veículos ligeiros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007547295

GONÇALVES & SIMÕES OLIVEIRA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 463;
identificação de pessoa colectiva n.º P505476002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2000647057

GONÇALVES PIRES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 989;
identificação de pessoa colectiva n.º P504607723.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2000647065

CONTA SÉRIA, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 840;
identificação de pessoa colectiva n.º P504985477.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002748969

AUTO TÁXIS OS PERIQUITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3968;
identificação de pessoa colectiva n.º 500456283.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002748942

CRIAÇÕES DIGITAIS
PRODUTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179353; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20030912.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: mudança de sede.
Sede: Vilas do Solar, lote 221, loja 5, freguesia de Santo António

dos Cavaleiros.

Mais certifico que, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas de 2002.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002416486

CALBERGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9942;
identificação de pessoa colectiva n.º 502890231.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2002.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003915095

PETROJOTAS � MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
PETROLÍFEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 505739178.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003871659

TOP FRIO � AR CONDICIONADO
E EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 671;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745495.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2004886315

TÁXIS JOÃO & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 176;
identificação de pessoa colectiva n.º P505321530.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008564223

REPARLAR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 504038893.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537613

VICTOR LUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8914;
identificação de pessoa colectiva n.º P971668035.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007553953

CENTRALCICLA � RECICLAGEM DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 000;
identificação de pessoa colectiva n.º P505168979.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947744

MOUTABA � ESTUDOS GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503516716.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947965

PAVEGI � ESTUDOS GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947973

ORCANTAOURO � SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 765;
identificação de pessoa colectiva n.º P504697951.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003944060

BAUMINDÚSTRIA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 392;
identificação de pessoa colectiva n.º P974968587.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2001022131

FERNANDO TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 372;
identificação de pessoa colectiva n.º P504833391.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003944109

DECORBAUM � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 393;
identificação de pessoa colectiva n.º P974968544.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2001022182

ÁLVARO CARVALHO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 574;
identificação de pessoa colectiva n.º P972937900.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003907130

JOAQUIM MOURÃO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE
FRIGORÍFICOS, VENTILAÇÃO E MÁQUINAS DE HO-
TELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 502;
identificação de pessoa colectiva n.º P504335308.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003907386

ISOAR � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
E AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305324.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003914110

J. F. F. � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313971.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2005059668

AUTO PNEUS SÃO JOÃO DA TALHA,
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6795;
identificação de pessoa colectiva n.º 502024453.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madelena
Azevedo. 2005059676

F. J. � REPRESENTAÇÕES, COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE SAÚDE E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 503515523.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002508593
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ZEDAL � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 042.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002518092

CALBERGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9942;
identificação de pessoa colectiva n.º 502890231.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2002.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária-Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002505039

 EMPRESA DE TRANSPORTES ABIULENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 500535760.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2006394576

AUTO TÁXIS PEREIRA & NELSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 500038163.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537648

PIZZA-REST � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829479.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008704386

RUTEAZÓIA � CONSTRUÇÃO METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 307;
identificação de pessoa colectiva n.º P973306351.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008704203

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537699

JOSÉ COSTA SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7409;
identificação de pessoa colectiva n.º 502225335.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537435

ANTÓNIO TAVARES � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 175;
identificação de pessoa colectiva n.º P973143738.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537419

CARDOSO, LUÍS & HENRIQUE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 546;
identificação de pessoa colectiva n.º P505494248.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008470318

AUTO TÁXIS MADRESSILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 701;
identificação de pessoa colectiva n.º 500457344.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003187707

TRANSPORTES CASTANHEIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 731;
identificação de pessoa colectiva n.º 503880965.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537370

PETROCHEM � PRODUTOS QUÍMICOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2629;
identificação de pessoa colectiva n.º 500674973.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007536692
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INDUSTRIAL CICLISTA LOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7147;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793275.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2004653981

TÁXIS ALFREDO DA SILVA PERES DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 243;
identificação de pessoa colectiva n.º 500724687.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008406415

TRANSPORTES VICENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8694;
identificação de pessoa colectiva n.º 502578777.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003928863

CASÓ � TÊXTEIS-LAR E VESTUÁRIO, L.DA

(anteriormente CASÓ � SNACK E JOGOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9324/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502742305;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: (of.) 3 e 4/20040824.

Certifico que, por escritura de 11 de Junho de 2004, exarada de
fls. 52 a fls. 53 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 472-
L do 20.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto
de registo relativamente à sociedade acima indicada:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Cristino Francisco Sozinho.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Junho de 2004.

Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma
sociedade foram alterados o corpo do artigo 1.º e os artigos 2.º, 3.º e
4.º do contrato da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casó � Têxteis-Lar e Vestuário, L.da,
tem a sua sede na Praça do 1.º de Maio, lote 5, loja esquerda, fregue-
sia de Camarate, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de têxteis para o lar, vestu-
ário para bebé, criança e adulto, perfumaria, brinquedos e artigos para
o lar, não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Carlos Alcides
Augusto dos Santos e Maria Joaquina Cardoso Charrua dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade a qual poderá não ser remunerada se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os

sócios Carlos Alcides Augusto dos Santos e Maria Joaquina Cardoso
Charrua dos Santos.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

24 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000804179

MANDOVI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 406/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504554301; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20040824.

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2004, exarada de
fls. 39 a fls. 40 do livro de notas para escrituras diversas n.º 94-E do
Cartório Notarial de Vila Real de Santo António, foi alterado o arti-
go 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e está dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Severino Bonifácio
da Silva e Carmina Eulária Henriquinha Lacerda e Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003919309

FOREXEC � FORMAÇÃO PARA EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 505200503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2003932208

JODISANCALDEIRA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 500368333.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005054135

GOVINDJEE & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151516.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005054151

SOARES, TORNEARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 635;
identificação de pessoa colectiva n.º P974555266.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Cândido. 2005054291

AUTO TÁXIS CARVALHENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 702;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516847.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2006394568

VIAQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 502773251.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537427

SOVEM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3232;
identificação de pessoa colectiva n.º 500879222.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2005650080

COMPLATRE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 506461424; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 11/20031113

Certifico que por escritura de 18 de Agosto de 2003, exarada a
fls. 78 do livro de notas para escrituras diversas n.º 636-A do Cartó-
rio Notarial de São Pedro do Sul, foi alterado o artigo 3.º ao pacto
social que tem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 25 000 euros, represen-
tado por três quotas: uma no valor nominal de 7500 euros e outra de
16 250 euros, ambas pertencentes à sócia Violeta Sofia Pereira Martins
e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Andreia Paula dos Reis
Germano Vicente Rosa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2002495483

LISELMAQ � ELECTROMECÂNICA GERAL
E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 503809683.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007469707

ROMANO & DUTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 364;
identificação de pessoa colectiva n.º P972829520.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

3 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2008455530

CAJO � CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 677;
identificação de pessoa colectiva n.º P972412816.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002518050

GRAF & LITO � GABINETE TÉCNICO
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8315;
identificação de pessoa colectiva n.º 502509538.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002508232

AJS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 576;
identificação de pessoa colectiva n.º P505519445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2004647582

INFORVI � REVENDA, MANIPULAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 837;
identificação de pessoa colectiva n.º P504992902.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002508577

COFERCARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 796;
identificação de pessoa colectiva n.º P506241530.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003871624

TRANSPORTES VIRIATO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 500727821.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002508496

O CANTINHO DA LUCINDA
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 504968998.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo aos exercícios dos anos de 2002 e 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carla
Ferreira do Souto de Jesus. 2005529850

DALIBEL CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6277;
identificação de pessoa colectiva n.º 501851364; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/20040818.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007528100

TERMOFRIO � REPARAÇÃO E VENDA DE APARELHOS
DE MEDIDA E CONTROLO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4598;
identificação de pessoa colectiva n.º 501382372; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/20040818.

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2004, exarada a
fls. 25 do livro de notas para escrituras diversas n.º 302-J do Cartório
Notarial de Moscavide foi alterado o artigo 2.º ao pacto social que tem
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 9975,96 euros integralmente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
5985,57 euros pertencente ao sócio Manuel Guerra Ricardo e outra
quota do valor nominal de 3990,39 euros pertencente à sócia Madalena
Balata Nogueira Ricardo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007528070

METALÚRGICA DO CAMPO DO RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503836168; averbamento
n.º (of.) 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas das
apresentações: 2/20040813 e 15/20040909.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2003, exarada a
fls. 6 do livro de notas para escrituras diversas n.º 540-H do 6.º Car-
tório Notarial de Lisboa foi aumentado o capital da sociedade em
epígrafe tendo sido, ainda, alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto
social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação Metalúrgica
do Campo do Rio, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua da Hortelã,
S. T. A. L., armazém E, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Luís Pardal
Cabecinhas e Carlos Manuel Galvão de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Carlos
Manuel Galvão de Oliveira, já designado gerente, e pela não sócia
Paula Alexandra da Cunha Macário Galvão, que desde já fica designa-
da gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de gerência.
Gerente: José Luís Pardal Cabecinhas.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 2003.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007530953

DIGIUTIL � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA O COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 541;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666173; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 5/20040813.

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2004, exarada a
fls. 56 do livro de notas para escrituras diversas n.º 535-F do 2.º Car-
tório Notarial de Sintra foi aditado o artigo 3.º ao pacto social que
tem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
23 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas, iguais,
do valor nominal de 7666,50 euros, tituladas uma em nome de cada
um dos sócios Paulo Alexandre Lopes Parracho e Jorge Manuel Soa-
res Lima e uma do valor nominal de 7667 euros, titulada em nome
do sócio José António Marques Rodrigues.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2002509905

GOMES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 505601290; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20040813.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007530902

LOURES RENT � RENT A CARGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262548; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/20040813.
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Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Capitolina Ferreira Lino

Gomes; vogais: Paula Cristina Lino Gomes e João Paulo Lino Gomes.
Período: triénio 2004/2006.
Fiscal único � «Sousa Santos & Associados», representada por José

de Sousa Santos, revisor oficial de contas; suplente: «Sousa Santos &
Associados», representada por Paulo Jorge Macedo Gamboa, revisor
oficial de contas.

Período: biénio 2004/2005.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007530910

FARMOSAÚDE � COMÉRCIO PRODUTOS
DE FARMÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 504260545; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 12/20040818.

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2003, exarada a
fls. 37 do livro de notas para escrituras diversas n.º 175-I do 2.º Car-
tório Notarial de Lisboa foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto
social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma de valor
nominal de 4000 euros titulada em nome do sócio Júlio Bento Pires
de Figueiredo; uma de valor nominal de 500 euros titulada em nome
do sócio Fernando Cordeiro Fernandes; e outra de valor nominal de
500 euros, titulada em nome do sócio José Carlos Ribeiro Geraldes.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantêm-se.)
2 � (Mantêm-se)
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Júlio Bento Pires

de Figueiredo, Fernando Cordeiro Fernandes, José Carlos Ribeiro
Geraldes.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, sendo um deles obrigatoriamente o gerente Júlio Bento Pi-
res de Figueiredo.

5 � (Mantêm-se)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007530511

F. G. M. KIMIKUS � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 505768305.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947400

CARLOS PEREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 417;
identificação de pessoa colectiva n.º P506070883.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2001022204

FERNANDES & JESUS � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605210.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercícios do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2005753742

GONÇALO & MONTEIRO � CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 751;
identificação de pessoa colectiva n.º P506281159.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003944087

NEVES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2858;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749442.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2004888199

LITHO FORMAS PORTUGUESA
IMPRESSOS CONTÍNUOS E MÚLTIPLOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1848;
identificação de pessoa colectiva n.º 500166773.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2002416044

SÁ, BRITO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2429;
identificação de pessoa colectiva n.º 500621187.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537400

ALLO FRANGO, COMÉRCIO FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 090;
identificação de pessoa colectiva n.º P974246085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002518912

MONTIQUEIJO � QUEIJOS DE MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 909;
identificação de pessoa colectiva n.º 501905731.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004652730

IMPÉRIO CHARCUTEIRO � COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 840;
identificação de pessoa colectiva n.º P974619043.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004652675

MALVEICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 505417669.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2004654007

JOFICRIS-TÊXTEIS � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7819;
identificação de pessoa colectiva n.º P971248907.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2003917829

TRANSPORTES EUGÉNIO & SÍLVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 573;
identificação de pessoa colectiva n.º P504918192.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003946667

J. A. P. F. � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 254;
identificação de pessoa colectiva n.º P974372927.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2003933891

CONSURBANAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 500744572.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2003933662

TÁXIS ALBERTO SANTOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 493;
identificação de pessoa colectiva n.º P505077663.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537656

CBE � PROJECTOS E ENGENHARIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 504110489.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003871543

IMPAC � FABRICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
E ACESSÓRIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 458;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152261.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2003868739

TOLDO DESIGN � COMÉRCIO DE TOLDOS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 482;
identificação de pessoa colectiva n.º P505375591.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2005883530

PORTUCIS TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 498;
identificação de pessoa colectiva n.º P972118780.

Certifico foram depositados os documentos da prestação de contas
relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003928979

MAJOSOFAL � BIJUTARIAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 226;
identificação de pessoa colectiva n.º P973110775.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2002418365

GAMLUZ � DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 620;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112031.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2003869050

CELSO ALMEIDA & CARVALHEIRA,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7865;
identificação de pessoa colectiva n.º P971241562.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2005976717

ALASCA � MODAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6358;
identificação de pessoa colectiva n.º 501877258.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José
Rocha Correia Rondão Cândido. 2003337091

CHITAS & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4506;
identificação de pessoa colectiva n.º 501397019.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2004609427

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500824380.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2000314732

MÓVEIS ROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 842;
identificação de pessoa colectiva n.º 500199167.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929070

MCS � PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 594;
identificação de pessoa colectiva n.º 506180476.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2008619710

KILOM � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA
DA QUINTA DOS LOMBOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 121;
identificação de pessoa colectiva n.º 500253307.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2000340016

SOCIMENDES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 921;
identificação de pessoa colectiva n.º P973631198.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929010

SOMANDO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 379;
identificação de pessoa colectiva n.º P973875038.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003928987

TRANSPORTES MARDEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2928;
identificação de pessoa colectiva n.º 500677654.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007537362

CARDOSO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5583;
identificação de pessoa colectiva n.º 501607307.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2005768251

COMIDA D�AVÓ � COMIDA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 875;
identificação de pessoa colectiva n.º P972613218.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002526400

COSTA & FELIZARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 732;
identificação de pessoa colectiva n.º P504992759.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929053

IRIDECOR � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671720.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003929037

AUTO PEÇAS DE SACAVÉM � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4849;
identificação de pessoa colectiva n.º 501476652.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2006492144

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9780;
identificação de pessoa colectiva n.º 502851554.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003871438

MÓVEIS E DECORAÇÕES JUÇALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500198896.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003924434

ADEGAS CAMILLO ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 500008957.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003871527

CHD � CIBER HEKP DESK � INFORMÁTICA
E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 031;
identificação de pessoa colectiva n.º 504999168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003175075

FRIGOFRIL � FRIGORÍFICOS FRIELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7913;
identificação de pessoa colectiva n.º P971272441.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947299

TRANSPORTES A CAPARICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501222731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2003949690

TRANSGÁS INDÚSTRIA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL À INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733389.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Aze-
vedo. 2005944157

TIME TO TRAIN � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 505149486.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003175091

APOGEU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502870338.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003947841

AUTO TÁXIS CÁRMEN & CASQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 816;
identificação de pessoa colectiva n.º P504842188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2005972665

EMÍLIA TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 639;
identificação de pessoa colectiva n.º P506128504.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003944095

S2MR � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 557;
identificação de pessoa colectiva n.º P974517500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2003175083

AUTO TÁXIS VIZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 503795550.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2003928952

LOPES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501218882.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005035068

F. ALMEIDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 500532524.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005035025

NOVOTRAPO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 887;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371670.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005959600

AUTO TALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8334;
identificação de pessoa colectiva n.º 502510870.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005035033

FONSECA, FORTES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4456;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002529159

AMBICLEAN � LIMPEZA PROFISSIONAL
DE ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 224;
identificação de pessoa colectiva n.º P505263386.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2000971431

TRANSPORTES CAETANO & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 504099604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2005035114

MAISPREVENÇÃO � SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 767;
identificação de pessoa colectiva n.º P506290743.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2005035041

PALAT � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 643;
identificação de pessoa colectiva n.º 504436945.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cândido.
2005959685

ZEDTEC � COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 554;
identificação de pessoa colectiva n.º P504931911.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002518076

ARLINDO DUARTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 098;
identificação de pessoa colectiva n.º P974755460.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002508585

FRANCO VAGO � TRANSITÁRIOS (LISBOA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 504636782.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2004846550

PRICARGO � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 818;
identificação de pessoa colectiva n.º P506267113.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 22004846542

TRANSGÁS � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 504630679; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/20030717.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � António Luís Guerra

Nunes Mexia; vogais: Giancarlo Rossi; Rui Nuno Tavares de Almeida
Moreira da Cruz; Federico Ermoli; Mário Manuel Machado de Abreu;
Guido Manuel Negrelli e Albuquerque; Rui Manuel Janes Cartaxo.

Fiscalização: fiscal único � «António Dias & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas», representada por António
Marques Dias, revisor oficial de contas; suplente: Jorge Carlos Bata-
lha Duarte Catulo, revisor oficial de contas.

Secretário: efectivo � Luís Miguel Pires Costa; suplente: Rita
Andrade Lopes Picão Fernandes Campos de Carvalho, Avenida de 5 de
Outubro, 81, Lisboa.

Período: 2003.
Data da deliberação: 23 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2001185111

MAFRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA PICANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

6 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2004944161

EVALE � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2469;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642729; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 1/20040914.

Certifico que foi registada a deliberação da aprovação do projecto
de fusão, em 31 de Agosto de 2004.

15 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057549

HELDIPORTAS � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2671;
identificação de pessoa colectiva n.º 505397129; data da apresen-
tação: 20040906.

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

7 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057387

SOLAR WATT � EQUIPAMENTOS
DE ENERGIA SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2988;
identificação de pessoa colectiva n.º 504601199; data da apresen-
tação: 20040908.

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

9 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007688042

FARMOPLEX � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503916099; data da apresenta-
ção: 20040908.

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

8 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057425

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA QUINTA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 332; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500661545; data da apresenta-
ção: 20040907.

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

17 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2005530697

CIVICLASSE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2258;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405276; data da apresen-
tação: 20040825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Agosto de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2007057174

SOBRALPISO � PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3554;
identificação de pessoa colectiva n.º 506865185; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040910.
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Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Daniel Ricardo Baptista, por renúncia, em 1 de Agosto de 2004.

13 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057468

ANTÓNIO MANUEL LOPES VALIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503864048; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20040910.

Certifico que foi registada a mudança de sede para Rua dos Poma-
res, 8, Baleia, freguesia da Carvoeira.

13 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057450

CARLOS SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 987; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502265078; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 3/20040907.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 125 000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada uma
das sócias Carla Alexandra Barroca Simões e Olga Marina Barroca
Simões.

2 � Poderão ser exigidas às sócias a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de 700 000 euros, na pro-
porção das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057409

RUMAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2798;
identificação de pessoa colectiva n.º 505440636; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040907.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Rui
Manuel Francisco Fernandes, por renúncia em 6 de Setembro de 2004.

8 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057395

EXTRA A, PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SUÍNOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1409;
identificação de pessoa colectiva n.º 503096423; data da apresen-
tação: 20040906.

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

7 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057352

BOVISELECTO � COMÉRCIO E PRODUÇÃO
DE BOVINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2328;
identificação de pessoa colectiva n.º 504760866; data da apresen-
tação: 20040906.

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

7 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057360

VALBOM VILLAS � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1572;
identificação de pessoa colectiva n.º 503383996; data da apresen-
tação: 20040924.

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

27 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057646

T RASO � ARQUITECTURA, DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3707;
identificação de pessoa colectiva n.º 502980710; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20040924.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação T RASO � Arquitectura, Design
e Publicidade, L.da e tem a sua sede na Rua da Azenha, 2, Terroal,
freguesia de Enxara do Bispo, concelho de Mafra.

§ único. (Mantém-se.)

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057638

TECNOVERITAS � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E SISTEMAS TECNOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503389129; data da apresen-
tação: 20040923.

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

24 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2004801255

JOÃO CALDEIRA PEREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1630;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459372; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20040923.

Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Caldeira Pereira � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 23, no lugar de Barras,
freguesia de Azueira, concelho de Mafra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de
18 000 euros, pertencente ao sócio João Caldeira Pereira, e duas iguais
de 6000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Pedro
Miranda Santos e Jorge Manuel Miranda Carvalho.
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ARTIGO 4.º

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057620

RITZENTHALER PORTUGAL A SEGURANÇA
INTELIGENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503048038; data da apresen-
tação: 20040922.

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

23 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057611

RICARDOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1038;
identificação de pessoa colectiva n.º 502375736; data da apresen-
tação: 20040922.

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

23 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2004659777

RICARDOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1038;
identificação de pessoa colectiva n.º 502375736; data da apresen-
tação: 20040922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

23 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2000096107

EDUARDO ALFREDO MARQUES ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2778;
identificação de pessoa colectiva n.º 505576295; data da apresen-
tação: 20040921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

22 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2006500325

URBIPORTÃO � URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1726;
identificação de pessoa colectiva n.º 502794410; data da apresen-
tação: 20040630.

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

24 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2003362240

IBA � INDÚSTRIA DE BETÃO ARMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1140;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626046; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/20040916.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a pré-fabricação de elementos em
betão, construção civil e comércio de materiais para a construção civil.
Operações sobre imóveis compra e venda de imóveis, revenda dos
adquiridos para esse fim, construção de prédios para venda, urbaniza-
ções e loteamentos, promoção e gestão imobiliária.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057735

MÓVEIS E DECORAÇÕES CONVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 781; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501808922; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 5/20040907.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de móveis, de
artigos de mobiliário, de artigos para o lar não especificados, de ves-
tuário, de marroquinaria, de artigos de viagem, de bijutaria técnica,
prestação de serviços de decoração e serviços prestados de transpor-
tes rodoviários de mercadorias.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057417

BELEZA VIVA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2533;
identificação de pessoa colectiva n.º 505166224; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20040903.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Agosto de 2004.

6 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057034

GOLIPE � REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3689;
identificação de pessoa colectiva n.º 502116056; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 1/20040901.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Venda do Pinheiro, Núcleo
Empresarial, Quinta dos Estrangeiros, Zona Norte, Rua C, 51, fre-
guesia da Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

3 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057301
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A ESCOLINHA DOS PEQUENITOS, ENSINO
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3635;
identificação de pessoa colectiva n.º 506956296; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20040901.

Certifico foi registada a alteração parcial do contrato quanto aos
artigos 1.º e 2.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação A Escolinha dos Pequenitos, En-
sino e Formação, L.da, tem a sua sede na Rua da Moreira, 25, na vila,
freguesia e concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de educação pré-
escolar e escolar, apoio, tempos livres e actividades de formação,
creche e jardim de infância.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

3 de Setembro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007057310

JORGE & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 822; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501914501; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/20040902.

Certifico que foi registada a nomeação de gerente de Manuel João
dos Santos Jorge, casado, em 1 de Setembro de 2004.

6 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057336

REQUEIJOESTE � INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1398;
identificação de pessoa colectiva n.º 503083259; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040823.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
António Luís da Luz Branco por óbito em 25 de Novembro de 1996.

24 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2007057093

TRANSPORTES CENTRAL DA PÓVOA DA GALEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500559953; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040831.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
Elisabete de Pinho Frias Figueiredo, por renúncia em 30 de Agosto de
2004.

2 de Setembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007057247

BRANCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3456;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890625; data da apresen-
tação: 20040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2007057298

EUROTERMO � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1447;
identificação de pessoa colectiva n.º 500102473; data da apresen-
tação: 20040831.

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

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante em exercício, Ce-
leste Maria Paulo Esteves Castelo. 2007057239

CONSTROINDUSTRIA � CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3583;
identificação de pessoa colectiva n.º 506847250; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/20040831.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Paulo
Jorge Minorca , por renúncia em 20 de Agosto de 2004.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 250 000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas, cada uma no valor nominal de 125 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Emídio Marques Minorsa e Maria do Ro-
sário Ferreira Jorge Minorsa.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, é desempenhada pelo sócio Emídio
Marques Minorsa, já nomeado gerente e pela sócia Maria do Rosário
Ferreira Jorge Minorsa, ora nomeada gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante em exercício, Ce-
leste Maria Paulo Esteves Castelo. 2007057263

AUTO TÁXIS CENTRAL MALVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 156; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531684; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040816.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de João
da Silva dos Reis, por óbito em 9 de Março de 2004.

17 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2007057050

ASSIS & GABRIEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2184;
identificação de pessoa colectiva n.º 504521659; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/20040730.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao seu artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio António
Manuel Gabriel, que continua nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

3 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353591
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ESCOLA DE CONDUÇÃO DO LIVRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2071;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199420; data da apresen-
tação: 20040927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057697

RUI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3699;
identificação de pessoa colectiva n.º 505372304; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20040914.

Certifico que foi registada a mudança de sede para a Rua da
Galharota, sem número de polícia (junto à Renault), Alto da Lagoa,
freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

28 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057689

BENJAMIM MENDES CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1566;
identificação de pessoa colectiva n.º 503384364; data da apresen-
tação: 20040629.

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

28 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2004661763

GREGÓRIO & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504129651; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20040923.

Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, uma de
125 000 euros, pertencente ao sócio, José Gregório dos Santos; uma
de 110 006 euros, pertencente à sócia Libertina de Jesus Esteves; duas
quotas, sendo uma de 2494 euros, bem próprio e outra de 5003 euros,
bem comum, ambas pertencentes ao sócio Sérgio Paulo Esteves San-
tos; e uma de 7497 euros, pertencente ao sócio Nuno Alexandre
Esteves Santos.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2006017322

COMBA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2306;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327577; data da apresen-
tação: 20040917.

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

20 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2000645038

LACAGEM MADURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2641;
identificação de pessoa colectiva n.º 505271273; data da apresen-
tação: 20040917.

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

20 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057832

VALE DE MAFRA � ANODIZAÇÃO E LACAGEM
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502566728; data da apresen-
tação: 20040917.

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

20 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057786

LACOMATIAS � ANODIZAÇÃO, COLORAÇÃO
E LACAGEM DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2826;
identificação de pessoa colectiva n.º 505384523; data da apresen-
tação: 20040917.

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

20 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057794

ÓPTICA CENTRAL DE MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503253669; data da apresen-
tação: 20040916.

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

17 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057778

FERNANDO & J. BASÍLIO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2109;
identificação de pessoa colectiva n.º 504255975; data da apresen-
tação: 20040916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

17 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057760

PRECISOMATIS � METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3274;
identificação de pessoa colectiva n.º 504421883; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20040915.

Certifico que foi registada a recondução do conselho de adminis-
tração, para o quadriénio de 2004/2007, em 20 de Junho de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057590
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S. A. C. S. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1441;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168289; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20040915.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Junho de 2004.

16 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057565

CONCERTEZA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1884;
identificação de pessoa colectiva n.º 973884185; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20040914.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2004.

15 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2006496344

CIDÁLIA FONSECA & SUSANA COELHO
CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3156;
identificação de pessoa colectiva n.º 506121895; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040914.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Cidália Maria Pereira da Fonseca, por renúncia em 21 de Julho de
2004.

15 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007057557

LUVOLGA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2150;
identificação de pessoa colectiva n.º 504322605; data da apresen-
tação: 20040919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

26 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2004936983

ODIVELAS

CASA DE SAÚDE E REPOUSO DA AMOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 10/20030827.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Deslocação da sede para a Calçada de Francisco Morais, 6,

freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 2005730220

AVISGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 505130343.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2000327079

EXQUIP � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 285;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresen-
tações: 4 e 5/20031124.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Por escritura de 10 de Dezembro de 2001, exarada de fls. 49 a

50 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 447 do Cartório
Notarial de Torres Novas, foi aumentado o capital de 1 000 000$
para 5000 euros mediante aumento de 2410$ e alterado o artigo 3.º
do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas, uma no valor nominal de 2450 euros e outra no valor
nominal de 2550 euros, ambas pertencentes ao sócio João Paulo de
Sousa Martins.

2 � Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Júlio dos Santos Silva, casado, Rua do Castelo, Casa do

Campo, Carapiteira, Gradil, Malveira.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 10002447727

HIDROAREA � INSTALAÇÕES GÁS, ÁGUAS
E ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 506366332; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 4 e 6/20041012.

Certifico que por escritura de 24 de Setembro de 2004, exarada de
fls. 118 a 119 do livro de notas para escrituras diversas n.º 391 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
I, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Jorge Manuel Moreira
Duarte, por renúncia em 2 de Outubro de 2004.

2 � Eliminado o n.º 3 do artigo 4.º e alterado o artigo 3.º do con-
trato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5001 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500,50 euros cada
uma e uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007690268

JOSÉ CARLOS MARÇAL � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 372;
identificação de pessoa colectiva n.º 505485281.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008565742

BAPTISTA & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 103;
identificação de pessoa colectiva n.º 506258777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008565718

CONTAFORTE � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008565750

BELO CÉU � COMÉRCIO A RETALHO
DE TODOS OS ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 506657191.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002527199

MORGADO & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8410;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002531544

NGI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 503460141.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006153820

CARDAIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 506059871.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008564916

AEROFABRIL � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
AEROPORTUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503287172.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008564991

BAERREIS � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209728.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008564983

AUTÓNOMUS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 067;
identificação de pessoa colectiva n.º 506114112.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008565645

MULTI RATO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 505929414.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003568379

RIMOCONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505358743.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008564967

NATAMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 265;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209728.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008564924

RICARDO MADEIRA GOUVEIA
VEDAÇÕES RURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7937;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/20020321.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de

400 000$, para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3500 euros
pertencente ao sócio Ricardo Madeira Gouveia e outra de 1500 euros
pertencente à sócia Emília da Conceição Gouveia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2001255039

CHARCUTARIA DO CASAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 795;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020312.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto registado: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Fevereiro de 2002.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000184403

TORRES VEDRAS

CELESTINO SANTOS PINTURA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3755; data de entrada: 19092003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2003360000

CELESTINO SANTOS PINTURA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3755; data de entrada: 19092003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2003359885

VILA FRANCA DE XIRA

GASO � ESTERILIZADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4819/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 500451206;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 2/030729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003618325

PORTO
AMARANTE

ANTÓNIO BABO & C.A, L.DA

Sede: Casa de Pousada, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 167/
760716; identificação de pessoa colectiva n.º 500433844; data da
apresentação: 040625.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2003655298

LUÍS SERPA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 63, rés-do-chão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1155/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504037684; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2003384480

CARTÂMEGA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL
E REPRESENTAÇÕES DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 352/
860901; identificação de pessoa colectiva n.º 501708979; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980869

PETRO-VELEIRO � COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1002/
960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503725498; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980826

SERVIRÁPIDO � CONSERTOS EM CALÇADO, L.DA

Sede: Edifício Santa Luzia, lote 9, entrada 2, loja «AV»,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1389/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504686259;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 10 e 11/20040920.

Certifico que pelo averbamento n.º 2, foi feito o registo de cessa-
ção de funções do gerente: Armando Marinho Pereira, por renúncia
em 6 de Setembro de 2004, e pela inscrição n.º 6, foi feito o registo
de alteração parcial de pacto.

Disposição alterada: artigo 5.º, que ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

A gerência e a administração da sociedade incumbem ao sócio João
Domingos Leite Gonçalves, desde já nomeado gerente, vinculando-se
a sociedade pela sua única assinatura.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004981830

JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização de Chãos, lote 15, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2342/
040922; identificação de pessoa colectiva n.º P507103190; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/040922.

Certifico que José António Pereira Moreira, casado com Paula
Cristina Moreira Magalhães, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José António Pereira Moreira,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização de Chãos, lote 15,
freguesia de Fregim, concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, fili-
ais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto «construção e reparação de edifí-
cios».

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio José António Pereira
Moreira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante outorga de
procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
décuplo do seu capital, sempre deliberadas por unanimidade.

ARTIGO 7.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2007352559

PEÇAS DO TÂMEGA � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACES-
SÓRIOS PARA CAMIÕES, REBOQUES E SEMI-REBO-
QUES, L.DA

Sede: Edifício Ponte Seca, na Rua do Dr. Mário Monterroso,
fracção «AM», São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1934/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505965127;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040921.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções da gerente, Rosa Maria da Costa
Teixeira, por renúncia em 14 de Setembro de 2004, e pela inscrição
n.º 3, foi feito o registo de nomeação de gerente.

Gerente nomeado: José Paulo da Silva Dias, em 14 de Setembro de
2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2007352567

PICHELARIA DA VENDA NOVA, L.DA

Sede: Venda Nova, Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2340/
040917; identificação de pessoa colectiva n.º P504980173; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/040917.

Certifico que entre José de Azevedo, casado com Maria Alcina
Martinho Pereira, na comunhão geral; e a referida Maria Alcina
Martinho Pereira, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pichelaria da Venda Nova, L.da, e vai
ter a sua sede no lugar da Venda Nova, freguesia de Lufrei, concelho
de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe sem necessidade do con-
sentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de canalizações e de
climatização.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencendo a cada sócio uma quota do valor nominal
singular de 2500 euros.

5.º

A administração e representação da sociedade incumbem ao sócio
José de Azevedo, desde já nomeado gerente, vinculando-se a socieda-
de pela sua única assinatura.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004981849

GEOGRANITOS � PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 3 e 4/20040907.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25, foi feito
o registo de cessação de funções do revisor oficial de contas efecti-
vo � Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, S. A., e seu suplente: «Freire Loureiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.», por extinção das
respectivas sociedades consequente a fusão.

Datas: 14 de Abril de 2004 e 16 de Agosto de 2004, respectiva-
mente, e pela inscrição n.º 26, foi feito o registo de designação do
revisor oficial de contas.

Prazo: Triénio: 2004 a 2006.
Revisor oficial de contas efectivo � «Deloitte & Associados, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.», Edifício Atrium Saldanha,
Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º piso, São Jorge de Arroios, Lisboa,
representada por Dr. António Manuel Martins Amaral; suplente: Dr.
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, revisor oficial de contas.

Data da designação: 4 de Agosto de 2004.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980788

TAMEOBRA � SOCIEDADE DE OBRAS  DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 422/
890916; identificação de pessoa colectiva n.º 502044721; data da
apresentação: 040622.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2007352524

CORAR � TRATAMENTOS DE ROUPA AO DOMICÍLIO, L.DA

Sede: Urbanização do Outeiro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1095/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503865796; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980842

A. RUI � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Ponte de Pego, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 348/
860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501677437; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980966

DOÇARIA MÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 141, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 982/
960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503685100; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980915

MÁRIO SPORT � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 160, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 983/
960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503685119; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980907

VIÚVA DE ALBANO PINTO MARTINS & COSTA, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 83/
670902; identificação de pessoa colectiva n.º 500294534; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004976675

RUI, PEDRO & MIGUEL, L.DA

Sede: Ponte de Pego, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 613/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502706899; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980974

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CERQUEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Francos, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 599/
911115; identificação de pessoa colectiva n.º 502651156; data da
apresentação: 040616.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004980834
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MAGALHÃES CARPINTEIROS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1906/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505809630; data da
apresentação: 040625.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2002909270

FELGUEIRAS

JOSÉ MARIA SALGADO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2252/
010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505614219; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2001032323

CONFECÇÕES ELISEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2611/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506022684; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2005382841

TIPOGRAFIA FELGUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2009/
000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504986880; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2005382825

JOSÉ ANTÓNIO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2458/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505801337; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008764702

M. P. CUNHA � INDÚSTRIA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1259/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503290009; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773310

ELITE DE PEDRAS � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2021/
000621; identificação de pessoa colectiva n.º 504892150; data da
apresentação: 010704.

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

Conferida, está conforme.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793265

PÃO QUENTE DOMINANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2836/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506546519; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008772110

PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1466/
960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503691682; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008792900

ANTÓNIO FERNANDO OLIVEIRA DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 680/
880819; identificação de pessoa colectiva n.º 502025492; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793761

ALBERTO FARIA DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1542/
970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503849510; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008784673
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SERFICAL � FABRICO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2502/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505831457; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2001032366

SOFILENE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2492/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505781662; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008772101

PADARIA PEDRA MARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2474/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505329689; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008772136

ALEXANDRE DA CUNHA FARIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1818/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504520598; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793834

RADIAFEL � COMÉRCIO DE RADIADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1837/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504411420; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773450

DIGA MAIS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1845/
990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504308939; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793958

CALÇADO FERJOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1865/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504591240; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793230

POLIS D�ÁGUA � PICHELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1627/
971215; identificação de pessoa colectiva n.º 503898392; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773256

JOAQUIM LUÍS TEIXEIRA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2482/
011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505685604; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008792927

SOFTIDEIA � INFORMAÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1485/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503753700; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773221

POLIS 96 � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1700/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 503662984; data da
apresentação: 300604.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008793974

GLÓRIA VAZ � GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1734/
980698; identificação de pessoa colectiva n.º 504189050; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773388

BETTENCOURT AMORIM & ARAÚJO
DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1801/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504305468; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008773027

CENTRO ACCESSORI PORTOGHESE
ACESSÓRIOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2671/
020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506126048; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008773400

ARMANDO MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1944/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504743660; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008773213

TAZMÂNIA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1999/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504931377; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004514710

HORREIS � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1956/
991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504652001; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008764346

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DIAS PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2535/
020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505942976; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008793842

SINTONIA COMERCIAL � IMPORT EXPORT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2147/
010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505374390; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008773493

FÁBRICA DE CALÇADO SILRICAR � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2206/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505561905; data da
apresentação: 300604.

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

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008793273

JOAQUIM FERREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1151/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503133469; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375490
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DHS � DISTRIBUIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1274/
941129; identificação de pessoa colectiva n.º 503332836; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2000261094

ELO � DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1304/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503354520; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2000261078

LOUSAPELE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1341/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 501786686; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008787710

EMÍDIO SILVA E SÉRGIO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1749/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504244248; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008772233

LEIRA � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1983/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504466577; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375954

EQUILIX � EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1998/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504850555; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008787257

MORCORTE � CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2006/
000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504954245; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2000261027

ABÍLIO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2202/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505510855; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008785670

PRF � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2128/
010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505205160; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004979704

NEW OPION � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2388/
010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505516527; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008787249
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MARIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2435/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505670127; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008785661

REAL LIXA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1316/
950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503366943; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008772950

FLÁVIO ROCHA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1796/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 503473189; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008772977

ISDO � COMPRA E VENDA E CONSTRUÇÃO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2034/
000731; identificação de pessoa colectiva n.º 503641286; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008772969

TUBICANO-CANALIZAÇÕES � CANALIZAÇÕES
E AQUECIMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2068/
001024; identificação de pessoa colectiva n.º 504993003; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004178213

CONSTROLIXA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2306/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505657350; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003630228

J. A. S. L. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2394/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505304465; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003630210

MAGALHÃES SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2658/
020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506048586; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2004178191

CAMPO DOURADO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2031/
000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504878638; data da
apresentação: 180804.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2003602542

DIDAGESTE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2107/
010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505210312; data da
apresentação: 180804.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008772683
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LAURIFER � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2448/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505793016; data da
apresentação: 110804.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2001032331

PRUMUS � CONSULTADORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1660/
980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504089960; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008773116

ECOLIXA � RECICLAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2153/
010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505080613; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008793818

REPÚBLICA CONSTRUÇÃO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2093/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505123819; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375601

M. CUNHA & TORRES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2144/
010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505379740; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008764087

GRANATUR � SOCIEDADE EUROPEIA
DE TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2639/
020422; identificação de pessoa colectiva n.º 506103340; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375822

AUTO ABREU & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2222/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505291924; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375610

FELGTIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2911/
031112; identificação de pessoa colectiva n.º 506764478; data da
apresentação: 300604.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2006375628



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 292 � 15 de Dezembro de 200427 808

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,60


