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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção-Geral de Infra-Estruturas
do Ministério da Defesa Nacional

Endereço Código postal
Avenida da Ilha da Madeira, 1, 1400-204
Edifício do Ministério da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar,
4.º piso, sala 461

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213010001 213013419

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@dgie.mdn.gov.pt http://www.mdn.gov.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
«Upgrade Electrical Power Distribution System At Montijo Air Base.»
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Reestruturação de instalações eléctricas em vários edifícios técnicos, nomeadamente
na subestação (PT1), e nos postos de transformação PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7 e
PT9.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Instalações da Força Aérea, Base Aérea n.º 6, Montijo.
Código NUTS PT 133 Península de Setúbal.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria: 31.10.4; subcategoria: 31.10.41; designação: «Transformadores de dieléc-
trico líquido»;
Categoria: 31.20.3; subcategoria: 31.20.31; designação: «Quadros e outros suportes,
equipados com aparelhos de interrupção ou protecção, para tensão inferior ou igual a
1000 V»;
Categoria: 31.20.3; subcategoria: 31.20.32; designação: «Quadros e outros supor-
tes, equipados com aparelhos de interrupção ou protecção, para tensão superior a
1000 V»;
Categoria: 31.20.4; subcategoria: 31.20.40; designação: «Partes de material para
controle ou distribuição de energia eléctrica»;
Categoria: 31.30.1; subcategoria: 31.30.13; designação: «Outros condutores eléctri-
cos para tensão não superior a 1000 V»;
Categoria: 31.30.1; subcategoria: 31.30.14; designação: «Cabos e condutores eléc-
tricos para tensão superior a 1000 V»;
Categoria: 45.22.2; subcategoria: 45.22.20; designação: «Trabalhos de impermeabi-
lização»;
Categoria: 45.42.1; subcategoria: 45.42.11; designação: «Trabalhos de montagem de
caixilharia de portas e janelas»;
Categoria: 45.44.2; subcategoria: 45.44.21; designação: «Trabalhos de pintura de
interiores em edifícios»;
Categoria: 45.44.2; subcategoria: 45.44.22; designação: «Trabalhos de pintura de
exteriores em edifícios».
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 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)
5% do valor do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Verbas dos Fundos Comuns OTAN, com o preço base de 825 000 euros.
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.
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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
Não se deverão encontrar em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, assim como os eventuais subempreiteiros, e
possuírem ainda o alvará de empreiteiros de obras públicas titulando as seguintes
autorizações:
a) As 1.ª, 2.ª e 3.ª subcategorias da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor da

sua proposta;
b) As 5.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria e a 11.ª subcategoria da 5.ª categoria e das

classes correspondentes ao valor dos respectivos trabalhos, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) No caso de recorrer a subempreiteiros, o concorrente fica a eles vinculado, por con-
trato, para a execução dos trabalhos correspondentes, devendo os mesmos possuir
os alvarás indicados na alínea b) respeitantes aos trabalhos que vão executar.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Um 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; qualquer destes documentos deve ser acompanhado de uma
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das quotizações para a
segurança social no espaço económico europeu;

b) Uma declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição 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;
qualquer destes documentos deve ser acompanhado de uma declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu;

c) Os alvarás referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto III.2.1);
d) No caso de agrupamentos de empresas, devem apresentar uma declaração de intenção

de se constituírem em consórcio, se o concurso lhes for adjudicado, e indicarem
claramente qual o chefe de consórcio.

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

b) Cópia das três últimas declarações de rendimentos para efeitos de IRC, nas quais se
contenha o respectivo anexo A (elementos contabilísticos e fiscais) e o carimbo
«Recibo», e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados, para efeitos
fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento 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
a) Certificados das habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, designadamente do director técnico da em-
preitada (cuja qualificação mínima é a de licenciado em Engenharia Electrotécnica)
e do representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Lista das obras efectuadas da mesma natureza da que é posta em concurso (que envol-
vam instalações eléctricas de média tensão) referentes aos últimos cinco anos, acom-
panhadas de certificados de boa execução (passados pelas entidades adjudicantes),
montantes, data e local de execução e se as mesmas foram executadas de acordo com
as regras de arte e regularmente concluídas;

c) 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;

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

e) Os documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares do certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados menciona-
dos no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e pelos concorrentes não
titulares do certificado de classificação 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 sig-
natários do Acordo sobre Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comér-
cio, referidos na portaria acima citada, constam, respectivamente, nos pontos 15.2 e
15.3 do caderno de encargos.

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 Mais baixo preço (60%);
2 Valia técnica da proposta (40%).

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 01/2005.
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): € 410. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Até ao 15.º dia a contar da publicação do anúncio no Diário da República, em dinheiro
ou cheque válido passado à ordem da DSIEC.

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

11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até 16 /06 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou \\\ dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: na sede da entidade adjudicante, ��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (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.

10 de Fevereiro de 2005. � O Director-Geral, Bernardo Xavier
Alabaça. 3000165113

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação de Lisboa

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Educação Director de Serviços de Recursos
de Lisboa Humanos

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 12 1749-070
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Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info.dsrm@drel.min-edu.pt www.drel.min-edu.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 n.º 148/2004, reparação de coberturas, fachadas, fundações, estruturas e
arranjos exteriores dos módulos de aulas na Escola Secundária José Gomes Ferreira �
Benfica.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Reparação de coberturas, fachadas, fundações, estruturas e arranjos exteriores dos
módulos de aulas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola Secundária José Gomes Ferreira � Benfica.
Código NUTS PT 171 LISBOA E VALE DO TEJO � GRANDE LISBOA.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.15.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O preço base é de 1 158 400 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 15 e/ou em dias \\\ a partir da decisão por 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 valor da caução exigida 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)
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)
A exigida no 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
Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares (IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s) autorizações):
a) 1.ª categoria (Empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional) com classe

correspondente ao valor da sua proposta;
b) Da 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, 4.ª subcategoria

da 5.ª categoria, 5.ª subcategoria da 5.ª categoria e 11.ª subcategoria da 5.ª categoria,
cada uma da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que
será indicada em documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculda-
de conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), indicará, em
documento a incluir no invólucro dos «Documentos», os subempreiteiros possui-
dores dessas autorizações aos quais ficará vinculado, por contrato, para a execução
dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invólucro da «Proposta» as
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos subem-
preiteiros das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do certifi-
cado de classificação contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim,
o valor total dos trabalhos a que respeitem.

A titularidade do certificado de classificação, contendo as autorizações exigidas, prova-
-se pelo cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
Poderão, igualmente, concorrer:
a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não detentoras

de certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de certi-
ficados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra posta a
concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Euro-
peia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, e
se os mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos, da
Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o
mesmo o permitir.

As propostas terão a validade de 66 dias.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
a) Preço � 55%;
b) Garantia de boa execução � 45%.

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 148/2004.
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): € 240. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo pode ser adquirido, por cheque ou em numerário, na Tesouraria da RAG (1.º
andar) e levantado no Secretariado da DSRM � 3.º andar, mediante a apresentação de
fax ou requerimento com o pedido emitido pela empresa e recibo do pagamento.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 045 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: o local indicado no anexo A, no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo fixa-
do, 45 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 considerado no ponto IV.3.3) deverá ser contado incluindo sábados, domin-
gos e feriados a contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da
República, até às 16 horas.
A data de abertura das propostas mencionadas no ponto IV.3.7.2) realiza-se no 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.
No ponto IV.2) � Critérios de adjudicação, é analisada a capacidade financeira, econó-
mica e técnica dos concorrentes, nos termos do n.º 19 do programa de concurso, tendo
em conta o que consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, bem como nos elementos referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 98.º do mesmo decreto-
-lei, e ainda a Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, as propostas dos concorren-
tes qualificados serão graduadas através da ponderação dos seguintes factores:
a) Preço � 55%;
b) Garantia de boa execução � 45%.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /02 /2005 (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
Direcção Regional de Educação
de Lisboa
Direcção de Serviços de Recursos
Materiais
Secção de Apoio Técnico

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 12, 2.º 1749-070

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Educação
de Lisboa
Direcção de Serviços de Recursos
Materiais
Secção de Apoio Técnico

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 12, 2.º 1749-070

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Educação
de Lisboa
Direcção de Serviços de Recursos
Materiais
Secção de Apoio Técnico

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 12, 2.º 1749-070

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço internet (URL)

3 de Fevereiro de 2005. � O Director Regional-Adjunto, Carlos
Dantas Aveiro. 3000165115

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA
Instituto de Gestão Financeira

da Segurança Social, I. P.

Anúncio de procedimento urgente por nego-
ciação para alienação de créditos pelo va-
lor de mercado.

1 � O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, com
sede na Avenida de Manuel da Maia, 58, 1049-002 Lisboa, telefone:
218433300, fax: 218433711, é a entidade alienante.

2 � Alienação dos créditos emergentes das dívidas de contribui-
ções à segurança social da sociedade Sociedade Têxtil A Flor do Cam-
po, S. A., com o número de pessoa colectiva n.º 500105790.

3 � Os créditos serão alienados na sede do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social.

4 � São proibidas propostas parciais, condicionadas ou com va-
riantes.

5 � Os participantes devem provar a sua idoneidade e as suas
capacidades financeira e técnica.

6 � O recurso ao processo urgente justifica-se por razões ineren-
tes à situação económico-financeira da empresa que obriga a uma
reestruturação empresarial.

7 � As candidaturas devem ser dirigidas, em língua portuguesa, para
a sede do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, até ao
último dia do prazo de 30 dias a contar da data do envio do anúncio
para publicação no Diário da República.

8 � Os elementos necessários para a apresentação das propostas,
«programa de procedimentos» e «caderno de encargos», estão à dis-
posição dos candidatos no Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social � Departamento de Contribuintes � Direcção de Dívida e
Infracções � Avenida de Manuel da Maia, 58, 5.º, 1049-002 Lisboa,
onde podem ser consultados durante as horas normais de expediente
e onde pode ser adquirida cópia pelo preço de 500 euros, acrescidos
de IVA à taxa legal.

9 � Os encargos e despesas com a elaboração e apresentação da
proposta, bem como as decorrentes da negociação, são suportados
pelo proponente.

10 � Os candidatos ficam vinculados a manter as suas candidatu-
ras durante o prazo mínimo de dois meses contados do último dia do
prazo de apresentação das mesmas.

11 � O valor da caução é de 5% do valor total dos créditos a
alienar e uma promessa de entidade financeira que presta a caução
deve integrar a proposta.

12 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
em 11 de Fevereiro de 2005.

13 � O presente anúncio é publicado em dois jornais de grande
circulação.
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14 � A alienação aqui anunciada rege-se, prioritária e subsidiaria-
mente, pelo disposto na aliena a) da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Recti-
ficação n.º 26-A/2004, de 25 de Fevereiro, no Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

A Presidente do Instituto, Ana Maria Boto. 3000165199

Anúncio de procedimento urgente por nego-
ciação para alienação de créditos pelo va-
lor de mercado.

1 � O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, com
sede na Avenida de Manuel da Maia, 58, 1049-002 Lisboa, telefone:
218433300, fax: 218433711, é a entidade alienante.

2 � Alienação dos créditos emergentes das dívidas de contribui-
ções à segurança social da sociedade Fiação de Tecidos Oliveira, Fer-
reira, S. A., com o número de pessoa colectiva n.º 500115095.

3 � Os créditos serão alienados na sede do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social.

4 � São proibidas propostas parciais, condicionadas ou com va-
riantes.

5 � Os participantes devem provar a sua idoneidade e as suas
capacidades financeira e técnica.

6 � O recurso ao processo urgente justifica-se por razões ineren-
tes à situação económico-financeira da empresa que obriga a uma
reestruturação empresarial.

7 � As candidaturas devem ser dirigidas, em língua portuguesa, para
a sede do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.,
até ao último dia do prazo de 30 dias a contar da data do envio do
anúncio para publicação no Diário da República.

8 � Os elementos necessários para a apresentação das propostas,
«programa de procedimentos» e «caderno de encargos», estão à dis-
posição dos candidatos no Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça Social � Departamento de Contribuintes � Direcção de Dívida e
Infracções � Avenida de Manuel da Maia, 58, 4.º, 1049-002, Lis-
boa, onde podem ser consultados durante as horas normais de expe-
diente e onde pode ser adquirida cópia pelo preço de 500 euros, acres-
cidos de IVA à taxa legal.

9 � Os encargos e despesas com a elaboração e apresentação da
proposta, bem como as decorrentes da negociação, são suportados
pelo proponente.

10 � Os candidatos ficam vinculados a manter as suas candidatu-
ras durante o prazo mínimo de dois meses contados do último dia do
prazo de apresentação das mesmas.

11 � O valor da caução é de 5% do valor total dos créditos a
alienar e uma promessa de entidade financeira que presta a caução
deve integrar a proposta.

12 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
em 11 de Fevereiro de 2005.

13 � O presente anúncio é publicado em dois jornais de grande
circulação.

14 � A alienação aqui anunciada rege-se, prioritária e subsidiaria-
mente, pelo disposto na aliena a) da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Recti-
ficação n.º 26-A/2004, de 25 de Fevereiro, no Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

A Presidente do Instituto, Ana Maria Boto. 3000165200

Instituto da Segurança Social, I. P.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto de Segurança Social, I. P. CDSS Faro

Endereço Código postal
Alameda de D. Afonso Henriques, 1049-076
82, 1.º, esquerdo

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 218425700 +351 218425892

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.seg-social.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Categoria de serviços   14
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público n.º 4/2004, para a prestação de serviços de limpeza das instalações
do Centro Distrital de Segurança Social de Faro.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 74.74.00.00-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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)
Nos termos do despacho de 20 de Janeiro de 2005 da vogal do conselho directivo do
ISS, I. P., Dr.ª Ana Miró, foi autorizada a anulação do procedimento por concurso e a
abertura de procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

31 /01 /2005 (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
Centro Distrital de Segurança Social Directora da Unidade Administrativo-
de Faro -Financeira, Dr.ª Liliana Paixão

Endereço Código postal
Rua do Pintor Carlos Porfírio, 31, 8000-241
Faro

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
+351 289891460 +351 289891459

Correio electrónico Endereço internet (URL)
liliana.c.paixao@seg-social.pt www.seg-social.pt

31 de Janeiro de 2005. � A Directora Distrital, Maria Ana de
Matos Leonardo. 3000165229
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Ambiente

e dos Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura
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
Região Autónoma da Madeira Chefe do Gabinete do Secretário
Secretaria Regional do Ambiente Regional do Ambiente e dos Recursos
e dos Recursos Naturais Naturais

Endereço Código postal
Avenida Arriaga, 21, Edifício 9004-528
Golden Gate, 4.º

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
(+351) 291201830 (+351) 291220605

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gabinete.sra@gov-madeira.pt www.gov-madeira.pt/sra

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

Categoria de serviços   27
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 2/SRA-DRA/2005, para a cessão de exploração da
Biofábrica e para a prestação dos serviços de produção e dispersão de machos esterili-
zados de mosca do mediterrâneo e da redução de infestação na Madeira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Cessão de exploração da Biofábrica, cuja actividade económica consiste na produção
em massa e dispersão de machos esterilizados de mosca do mediterrâneo, através da
utilização da «Técnica do Insecto Esterilizado» (SIT � Sterile Insect Technique), e
prestação dos serviços de produção em massa e dispersão de machos esterilizados de
mosca do mediterrâneo e de redução da população selvagem da praga.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A Biofábrica situa-se na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, ilha da Madeira.
Os serviços descritos supra, enquanto medida de controle e de redução da população
selvagem da praga, serão implementados em todo o território da Região Autónoma da
Madeira.
Código NUTS PT 300.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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

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 120 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)
Será prestada uma caução para garantir o cumprimento das obrigações no valor de 5%
dos montantes determinados no contrato devidos pela remuneração da cessão de explo-
ração e pelo preço a pagar pela prestação de serviços. A caução pode ser prestada,
previamente à celebração do contrato, por depósito em dinheiro ou mediante garantia
bancária ou seguro-caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A remuneração devida pela cessão de exploração da Biofábrica que poderá ser composta
por uma retribuição periódica, actualizável anualmente, composta por uma componente
fixa e uma variável, a definir no contrato.
O preço a pagar pela prestação de serviços será determinado no contrato e deverá prever
a existência de bonificações no caso de superação dos objectivos constantes nos do-
cumentos do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamentos de empresas ou outras entidades, sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que observado o ponto 3.2 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
Documentos exigidos no ponto 10 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos no ponto 10.1 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos exigidos no ponto 10.2 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos no ponto 10.3 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.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) £
(Critérios indicados no ponto 18.1 do programa de concurso.)

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 2/SRA-DRA/2005, para a cessão de exploração da
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Biofábrica e para a prestação de serviços de produção e dispersão de machos esterili-
zados de mosca do mediterrâneo e da produção de infestação na Madeira.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 25, em versão papel; € 10, em versão CD; envio gratuito
por e-mail. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento, que já inclui o IVA à taxa legal em vigor, é prévio e será feito em numerário
ou cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: indicado em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        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
O Programa Madeira-Med foi financiado, entre 1993 e 2001, pela União Europeia, no
âmbito do programa comunitário POSEIMA � Subprograma de Luta Autocida contra
a Mosca da Fruta, Ceratitis capitata, na Região Autónoma da Madeira e no âmbito do
Programa de Iniciativa Comunitária Regis III � Programa de Luta Autocida contra a
Mosca da Fruta entre 1996 e 2001.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O Programa Madeira-Med beneficiou do apoio da Agência Internacional de Energia
Atómica (AIEA).
O prazo de execução referido no ponto II.3) deste anúncio conta-se a partir da data de
assinatura do respectivo contrato.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (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
Biofábrica Dr.ª Ângela Brazão

Endereço Código postal
Estrada do Engenheiro Abel Vieira 9135-260

Localidade/Cidade País
Camacha, Região Autónoma Portugal
da Madeira

Telefone Fax
(+351) 291920110 (+351) 291922511

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsia.dra.sra@gov-madeira.pt www.sra.pt

10 de Fevereiro de 2005. � O Adjunto do Gabinete, José Miguel
da Silva Branco. 1000277353

AUTARQUIAS

VALE-E-MAR � COMUNIDADE URBANA
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
Vale-e-Mar � Comunidade Urbana Presidente da Junta da Vale-e-Mar �

Comunidade Urbana, Dr. Francisco
Rodrigues de Araújo

Endereço Código postal
Antigos Paços do Concelho, 2.º, 4990-062
Praça da República

Localidade/Cidade País
Ponte de Lima Portugal

Telefone Fax
(+351) 258909340 (+351) 258909349

Correio electrónico Endereço internet (URL)
valimar@valimar.org.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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução de cartografia numérica vectorial, à escala de 1:2000, para as áreas urbanas,
urbanizáveis e urbanas não diferenciadas dos municípios de Arcos de Valdevez, Ponte
da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços para aquisição de uma base cartográfica vectorial da região do
Vale do Lima.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Municípios de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo.
Código NUTS PT 111.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 74.27.41.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA KA 74.20.40 e CPC 86754.
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 £
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II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de acordo
com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Abrange as áreas urbanas, urbanizáveis e urbanas não diferenciadas dos municípios
indicados em II.1.7), cuja área é de aproximadamente 11 681,98 ha.

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 \\ /\\ /\\\\ 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)
Caução no valor de 5% do montante total da prestação dos serviços, com exclusão do
IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos serão efectuados nas condições indicadas no ponto 3 da parte 1 do
caderno de encargos, não havendo lugar a adiantamentos por conta dos serviços a
fornecer.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Em caso de adjudicação, deverá assumir a forma jurídica que lhe assegure personalida-
de jurídica própria, desde que todas as empresas do agrupamento possuam as condi-
ções legais adequadas ao exercício da actividade em causa, incluindo as indicadas no
ponto n.º 6 do artigo 11.º 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
Apenas podem concorrer entidades que não se encontrem em nenhuma das situações
referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Setembro.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Aqueles indicados no ponto n.º 1 do artigo 11.º do programa de concurso e, no caso de
agrupamentos de empresas, os constantes no ponto n.º 7 do artigo 11.º do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Aqueles indicados no ponto n.º 2 do artigo 11.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Aqueles indicados nos pontos n.os 3, 4 e 5 do artigo 11.º do programa de concurso; no
caso de agrupamentos de empresas, os descritos no ponto n.º 6 do artigo 11.º do pro-
grama de concurso e, no caso de ocorrer subcontratação parcial da prestação do serviço,
aqueles referenciados no ponto n.º 8 do artigo 11.º do programa de concurso.

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

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 Qualidade técnica da proposta.
2 Preço.
3 Prazo de execução e cronograma de trabalhos.

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
022/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 23 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 150. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pedido escrito apresentado até às 17 horas da data limite para obtenção e após efec-
tuado o pagamento do supracitado montante, acrescido do IVA, em numerário ou che-
que, à ordem da entidade adjudicante.

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

04 /04 /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 180 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)
Aquelas indicadas no ponto n.º 1 do artigo 15.º do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Antigos Paços do Concelho, 2.º, Praça da República, 4990-062 Ponte de
Lima, ��� 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 da Região Norte; Eixo 3 � Intervenções da Administração
Central Regionalmente Desconcertadas;
Medida 3.16 � Ambiente; Acção D � Melhoria do Ambiente Urbano;
Projecto: «Cartografia Digital do Vale do Lima».

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de um concurso público internacional.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (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 Junta da Vale-e-Mar � Comunidade Urbana, Fran-
cisco Rodrigues de Araújo. 1000277391

CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ
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 Alijó Divisão de Obras e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua do General Alves Pedrosa, 13 5070-051
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Localidade/Cidade País
Alijó Portugal

Telefone Fax
259957100 259959738

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
Aldeias vinhateiras � Plano de Dinamização de Favaios � 1.ª fase � fachadas e edi-
fícios.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada inclui os seguintes trabalhos: estaleiro, diversos (fachadas exteriores/
edifícios).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Favaios, concelho de Alijó.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.45.31.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
O preço base do concurso é de 203 883,16 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 06 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)
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.
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 do municí-
pio de Alijó.
A empreitada é em regime de série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de 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 possuam condições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra,
pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurí-
dica 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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

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)
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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 (P) � 70%.
O valor deste parâmetro será estabelecido de acordo com a seguinte fórmula:

P = [(valor da proposta de menor custo) / (valor da proposta em análise)] × 100

b) Prazo (Pr) � 30%.
O valor de este parâmetro será estabelecido de acordo com a seguinte relação:

P = (menor prazo proposto/prazo da proposta em análise) × 100

c) Classificação final (V):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte fór-
mula:

V = 0,70 P + 0,30 Pr

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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 300. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao município de Alijó.

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 050 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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)
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 agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes
de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome indi-
vidual, 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 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: o acto público terá lugar na sala de reuniões do município de Alijó, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Região Norte � Medida 2.1 � AIBT Douro � Competiti-
vidade, Coesão e Qualificação Territorial.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas (documentos de habilitação e documentos que instruem a proposta
de preço) serão entregues até às 17 horas e 30 minutos do dia mencionado no
ponto IV.3.3) (incluindo na contagem sábados, domingos e feriados), sendo este
prazo contado a partir do dia seguinte ao do envio do anúncio para o Diário da
República, pelos concorrentes ou seus representantes, na Divisão de Obras e
Serviços Urbanos do Município de Alijó, Rua do General Alves Pedrosa, 13,
5070-051 Alijó, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único responsá-
vel pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer
reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgo-
tado o prazo de entrega das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

09 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000277373

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 Alijó Divisão de Obras e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Rua do General Alves Pedrosa, 13 5070-051

Localidade/Cidade País
Alijó Portugal

Telefone Fax
259957100 259959738

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
Aldeias vinhateiras � Plano de Dinamização de Favaios � 1.ª fase � infra-estruturas.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada inclui os seguintes trabalhos: estaleiro, pavimentação, rede de água, rede
de saneamento, equipamento urbano, infra-estruturas eléctricas, infra-estruturas telefó-
nicas/TV Cabo.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Favaios, concelho de Alijó.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.32.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.14.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
O preço base do concurso é de 311 801,99 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 06 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)
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.
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 do municí-
pio de Alijó.
A empreitada é em regime de série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de 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 possuam condições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra,
pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurí-
dica 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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

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 (P) � 70%.
O valor deste parâmetro será estabelecido de acordo com a seguinte fórmula:

P = [(valor da proposta de menor custo) / (valor da proposta em análise)] × 100

b) Prazo (Pr) � 30%.
O valor de este parâmetro será estabelecido de acordo com a seguinte relação:

P = (menor prazo proposto/prazo da proposta em análise) × 100

c) Classificação final (V):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte fór-
mula:

V = 0,70 P + 0,30 Pr

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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 350. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao município de Alijó.

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 050 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.
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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 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 agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes
de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome indi-
vidual, 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 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: o acto público terá lugar na sala de reuniões do município de Alijó, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Região Norte � Medida 2.1 � AIBT Douro � Competiti-
vidade, Coesão e Qualificação Territorial.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas (documentos de habilitação e documentos que instruem a proposta de
preço) serão entregues até às 17 horas e 30 minutos do dia mencionado no ponto IV.3.3)
(incluindo na contagem sábados, domingos e feriados), sendo este prazo contado a
partir do dia seguinte ao do envio do anúncio para o Diário da República, pelos
concorrentes ou seus representantes, na Divisão de Obras e Serviços Urbanos do
Município de Alijó, Rua do General Alves Pedrosa, 13, 5070-051 Alijó, contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável
pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclama-
ção na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo
de entrega das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

09 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000277375

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
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 Arganil Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça de Simões Dias 3300-954

Localidade/Cidade País
Arganil Portugal

Telefone Fax
235200150 235200160

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-arganil.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
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico � ampliação, São Martinho da Cortiça � Arga-
nil.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Consiste na ampliação da escola existente, de São Martinho da Cortiça, adicionando
mais três salas de aula, uma sala polivalente, um refeitório com cozinha, balneários e
instalações sanitárias.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
São Martinho da Cortiça, Arganil.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Ver mapa de medições. Preço base: 434 000 euros, sem IVA.

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 será 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.
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.
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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
Serão admitidos os concorrentes titulares de alvará de construção emitido pelo IMO-
PPI e detentores da classe 3 de empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional
(1.ª categoria), classe 1 da 1.ª e da 8.ª subcategorias da 4.ª categoria. Serão ainda admi-
tidos os concorrentes que satisfaçam as condições referidas nas alíneas b) e c) do ponto
6.1 do programa de concurso. Na avaliação da capacidade económica e financeira, de-
verão os concorrentes satisfazer o que consta no quadro de referência da Portaria n.º 1547/
2002, de 24 de Dezembro. Estes valores poderão tomar os valores referenciados no 2.º
parágrafo da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, se se verificar a situação prevista
no mesmo parágrafo da mesma portaria.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no ponto 15 do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos indicados no ponto 15 do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no ponto 15 do programa 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 Preço (65%).
2 Capacidade técnica (30%).
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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 022
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 250. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento deve ser efectuado em cheque cruzado passado à ordem da Tesouraria do
município de Arganil, ou enviado à cobrança, caso tenha optado pelo envio de correio.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 10 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 todas as pessoas interessadas e intervir as que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre do Município de Arganil ou na Divisão de Obras Municipais,
31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.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
Candidatura à Medida 3.12 do Eixo 3 do Programa Operacional da Região Centro.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono de obra das
peças escritas e desenhadas do processo de concurso, nas condições indicadas no
n.º 25 do programa de concurso, no prazo máximo de seis dias, contados a partir da data
de recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

09 /02 /2005 (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, Rui Miguel da Silva. 3000165099

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
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 Barcelos

Endereço Código postal
Largo do Município 4750-323

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809600 253821263

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-barcelos.pt www.cm-barcelos.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
Complexo escolar da freguesia de Vila Boa.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso consiste em montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro,
demolições, movimento geral de terras necessário, betão armado, alvenarias de tijolo
vazado, isolamentos, execução de coberturas, cantarias, revestimentos, carpintarias,
serralharias, instalações sanitárias, abastecimento de água, saneamento, pinturas, se-
gurança contra incêndios, instalações eléctricas e telefónicas, parque infantil, instala-
ção de gás natural e arranjos exteriores.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola Primária de Vila Boa, na freguesia de Vila Boa, concelho de Barcelos.
Código NUTS 1 1 2 03 02 85.
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)
O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 418 357,14 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 12 e/ou em dias \\\ 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)
Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução. A caução a exigir para garan-
tia do contrato será de 5% do valor da adjudicação. O prazo de garantia 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, com preços unitários do concorrente, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14
de Setembro. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Municipal de
Barcelos e os pagamentos serão mensais, de acordo com os artigos 202.º, 207.º e 210.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamen-
to europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Só serão admitidos concorrentes que à data da entrega da proposta satisfaçam as

condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, em conformidade com o artigo 54.º, cumulativamente com as seguintes con-
dições:

a1) Os concorrentes deverão ser possuidores de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas contendo a categoria de empreiteiro geral de edifícios de
construção tradicional na 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;

a2) Serão ainda admitidos os concorrentes detentores de certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros, aprovados nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

b) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva capacidade financeira,
económica, devendo os concorrentes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativa-
mente os valores mínimos do quartil inferior, em qualquer das seguintes situações:

b1) A média aritmética dos indicadores financeiros relativos aos três anos de exercício
(1999, 2000 e 2001), calculados de acordo com a Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro;

b2) Os indicadores financeiros relativos ao último ano de exercício (2003), calculados
de acordo com a Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.

Indicadores Quartil inferior

Liquidez geral (percentagem) ............................................................ > 104,26
Autonomia financeira (percentagem) ................................................. >      9,72
Grau de cobertura do imobilizado (percentagem) ............................ > 120,45

c) A qualificação técnica dos concorrentes para a execução da obra a concurso terá como
base a avaliação dos seguintes critérios:

c1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 251 014,28 euros;

c2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15,2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à comprovação da
idoneidade, nos termos do disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à avaliação da
capacidade financeira e económica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso, destinam-se à avaliação da
capacidade técnica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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

1 Preço � 40%.
2 Qualidade técnica � 40%.
3 Prazo de execução da obra � 20%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo: E 76 � A.
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): 507,98 euros (IVA incluído, processo completo). Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento
Custo a liquidar previamente, mediante guia de receita passada pela Divisão de Obras,
na Tesouraria da Câmara Municipal de Barcelos.
Partes do processo: conforme o Regulamento de Taxas e Licenças em vigor no municí-
pio.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 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)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem legal-
mente credenciadas pelos concorrentes, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas e 30 minutos.
Local: Auditório dos Paços do Concelho, sito no Largo do Município, em Barce-
los, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Relativamente ao ponto IV.3.2), poderão ser obtidas cópias das peças escritas e dese-
nhadas do processo de concurso, desde que solicitadas até seis dias úteis antes do
termo do prazo do concurso.
Relativamente ao ponto IV.3.3), a data limite para apresentação das propostas é de 30
dias contados a partir do dia seguinte ao da publicação no Diário da República. No
que respeita ao ponto IV.3.7.2), o acto público de abertura do concurso realizar-se-á no
1.º dia útil que se seguir ao limite do prazo fixado para apresentação de propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /02 /2005 (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
Departamento de Obras Municipais
e Conservação
Divisão de Obras

Endereço Código postal
Rua do Infante D. Henrique, 42 4750-251

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dobras@cm-barcelos.pt www.cm-barcelos.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Departamento de Obras Municipais
e Conservação
Divisão de Obras

Endereço Código postal
Rua do Infante D. Henrique, 42 4750-251

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dobras@cm-barcelos.pt www.cm-barcelos.pt

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

Organismo À atenção de
Departamento de Obras Municipais
e Conservação
Divisão de Obras

Endereço Código postal
Rua do Infante D. Henrique, 42 4750-251

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dobras@cm-barcelos.pt www.cm-barcelos.pt

22 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro dos Reis. 3000165194

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

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 Câmara Presidente da Câmara Municipal
de Lobos de Câmara de Lobos

Endereço Código postal
Largo da República 9304-001 Câmara de Lobos

Localidade/Cidade País
Câmara de Lobos Portugal

Telefone Fax
291911080 291943312

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmcl@netmadeira.com http://www.camaradelobos.org
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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
Construção do caminho municipal entre a Rua do Padre Pita Ferreira e Espírito Santo
e Calçada � Câmara de Lobos.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os principais trabalhos da empreitada são:
Estaleiro, terraplanagens, obras de arte acessórias, obras de arte corrente, pavimenta-
ções, rede de águas e esgotos, sinalização e electricidade, pelo valor de 987 000 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Cidade de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.31.20-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
Um arruamento com extensão aproximada de 550,00 m de cumprimento e 6,00 m de
largura e passeios de 1,20 m em cada um dos lados.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 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)
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, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março. A cobertura orçamental será assegurado pelo orçamento da Câmara Muni-
cipal de Câmara de Lobos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
9.1, 9.2 e 9.3 do programa de concurso.
O agrupamento complementar de empresas ou consórcios externo em regime de respon-
sabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações: empreiteiro geral de obras de rodoviárias ou empreitei-
ro geral de obras de urbanização em classe correspondente ao valor da sua proposta e
1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos
cabe na sua proposta, e a 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida
no n.º 6.3.
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 Valia técnica da proposta � 0,60.
2 Preço � 0,40.

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
Concurso público n.º 1/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 01 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 1000, para papel opaco, ou €  500, para suporte
digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque visado passado à ordem da tesoureira 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)

07 /03 /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)

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 08 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: endereço 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.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

NÃO    ¢        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

31 /01 /2005 (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.

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Arlindo Pinto
Gomes. 1000276808

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

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 Celorico Secção de Obras Municipais
da Beira

Endereço Código postal
Rua de Sacadura Cabral 6360-350

Localidade/Cidade País
Celorico da Beira Portugal

Telefone Fax
271747400 271747409

Correio electrónico Endereço internet (URL)
obrasmunicipais@celoricodabeira.pt www.cm-celoricodabeira.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 «Biblioteca Municipal».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção da Biblioteca Municipal � a execução comporta os trabalhos constantes
no projecto.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Celorico da Beira.
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 45.21.23.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   £        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ 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)
Preço base do concurso: 1 034 064,48 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 480 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 exigida para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O
prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços. As modalidades essenciais de pagamento são me-
diante autos de medição mensais.
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, conforme o menciona-
do no ponto 9.1 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
Só serão admitidos a concurso os titulares de alvará de construção que contenha(m)
a(s) seguinte(s) autorização(ões):
Das 1.ª e 4.ª subcategorias da 1.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;
Das 2.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias
da 4.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, correspondentes, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documentou anexo àquela, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto seguinte.
Caso o concorrente não disponha do(s) certificado(s) exigido(s), indicará, em docu-
mento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores desses certificados aos quais
ficará vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos que lhe respeitam. O
documento a anexar à proposta conterá as declarações de compromisso firmadas pelo
concorrente e subempreiteiro do qual conste o nome deste, o seu endereço, a titulari-
dade do certificado exigido no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos que
lhe respeitam.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
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 não inferior a
599 758 euros.

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

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

Data limite de obtenção 21 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 443,73 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
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)

30 /03 /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 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 31 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços do Município � Rua de Sacadura Cabral, 6360-350
Celorico da Beira, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Ministério da Cultura � Instituto Português do Livro e das Bibliotecas � Integrado
no Programa de Financiamento da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.
Medida 1.1 da CCDRC.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra é de 480 dias a contar da data de consignação.
As propostas deverão ser entregues em duplicado e com uma cópia em suporte informá-
tico da lista de preços unitários.
Os critérios de adjudicação são os constantes no ponto 21 do programa de concurso.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

21 /01 /2005 (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, António José Marques Caetano.
1000275707

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Figueira da Foz Secção Administrativa de Obras

Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Saraiva de Carvalho 3084-501 Figueira da Foz

Localidade/Cidade País
Figueira da Foz Portugal

Telefone Fax
233403300 233422063

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.figueiradigital.com/cmff

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
Aplicação de tapete em diversas ruas da freguesia de Tavarede.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamentos e limpeza de terreno,
escavação, drenagem pluvial, execução de saneamento dos solos em zonas pontuais,
execução de base em material granular britado, pavimentação, bermas e equipamento de
segurança.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada encontra-se na Classificação Estatística de Produto por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 1232/98, publicado no Jornal das Co-
munidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com a categoria 45.21.1 e
subcategoria 45.23.12.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   ¢        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)
Trabalhos descritos no mapa de trabalhos, pelo valor base de 187 062,50 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 060 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)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total da empreitada, com exclusão
do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos nos termos do 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 empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade 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
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
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 da obra se enquadra.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante na Portaria
n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, em vigor e publicada ao abrigo do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente
que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos
na referida portaria referentes ao três anos (1999, 2000 e 2001) em qualquer das seguin-
tes 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.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 60% valor estimado do contrato;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.
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A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do con-
curso, procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não
demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-
mentado onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a
todos os concorrentes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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.1.4) 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 mais baixo (90%).
2 Prazo menor (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
D2/28.N.44.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 100. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem do tesourei-
ro da Câmara Municipal da Figueira da Foz, devendo as quantias ser acrescidas do IVA
à taxa em vigor.

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

31 /03 /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)
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 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Salão Nobre � Paços do Município, ��� dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    ¢        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

11 /02 /2005 (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.

11 de Fevereiro de 2005. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000165082

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
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 Grândola Divisão de Estudos, Projectos

e Empreitadas

Endereço Código postal
Rua do Dr. José Pereira Barradas 7570-281 Grândola

Localidade/Cidade País
Grândola Portugal

Telefone Fax
269450000 269451907

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmgdl@cm-grandola.pt www.cm-grandola.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 £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as 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
Recuperação da Escola Primária de Canal Caveira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso visa a adjudicação da empreitada acima indicada, cujo regime é por série de
preços.
O valor base para efeitos de concurso é de 122 308,31 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Canal Caveira, freguesia e concelho de Grândola.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
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 dos trabalhos previstos no projecto e no caderno de
encargos.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 090 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 a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo
de garantia é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento da empreitada é através do orçamento municipal.
O pagamento será efectuado por autos de medição mensais, de acordo com os artigos
202.º, 207.º e 210.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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 da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, são
admissíveis quaisquer formas de associação reguladas pelo quadro legal vigente, de-
signadamente agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico e consórcios.
Porém, tratando-se de consórcio, este só pode revestir-se na modalidade de consórcio
externo, conforme Decreto-Lei n.º 283/81, de 28 de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Alvará de empreiteiro emitido pelo IMOPPI da 4.ª subcategoria da 1.ª categoria da
classe correspondente ao valor da proposta, 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, 8.ª e 9.ª
subcategorias da 2.ª categoria e 1.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos.
Os concorrentes não detentores do alvará de empreiteiro emitido pelo IMOPPI devem
apresentar os documentos exigidos no ponto 6 do programa de concurso.
Para avaliação da capacidade económica, financeira e técnica observar-se-á o disposto
no ponto 19 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.5 no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 15.6 no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.7 no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

1 Preço � 50%:
a) Preço total � 80%;
b) Nota justificativa � 20%.
2 Valia técnica de proposta (VTP) � 30%:
a) Memória descritiva e justificativa � 35%;
b) Plano de trabalhos � 35%;
c) Relação de obras semelhantes � 30%.
3 Prazo � 20%.

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

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

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): € 150. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitadas até ao 15.º dia a contar do dia seguinte ao da data de publicação,
os interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das
peças escritas e desenhadas do processo de concurso, nas condições indicadas no
n.º 26 do programa de concurso, no prazo máximo de seis dias, contados a partir da data
de recepção do respectivo pedido escrito na entidade indicada em I.3), a pagar em
dinheiro ou cheque à ordem do município de Grândola; se o processo de concurso for
enviado à cobrança, acresce o valor das despesas de portes do correio.

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

28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 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 intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus representantes
devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Edifício da Câmara Municipal de Grândola, ��� 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 PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No ponto II.3), o prazo de execução da obra é até 180 dias, contados a partir da data da
consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000277363
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS
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 Lagos Departamento de Planeamento

e Gestão Urbanística
Divisão de Empreitadas Municipais

Endereço Código postal
Edifício da Trindade � Estrada 8601-851 Lagos
da Ponta da Piedade

Localidade/Cidade País
Lagos Portugal

Telefone Fax
282780900 282767105

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cml.informatica@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.1.2) 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
Empreitada de «Programa Especial de Reordenamento da Rede de Escolas do 1.º Ciclo
e Pré-Escolar � Ampliação da Escola P3».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada diz respeito à execução da ampliação da Escola P3.
Preço base do concurso: 496 420 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Lagos.
Código NUTS PT.05.01.07.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.42.10-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A obra irá executar cerca de 425,30 m2 de construção para ampliação da Escola P3 e
remodelação da construção existente numa área de aproximadamente 71,90 m2.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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)
O valor da caução é de 5% do preço total 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 preço global, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e a modalidade de pagamento será de acordo com
o n.º 4 do artigo 17.º do mesmo diploma.
O financiamento será assegurado através das verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal de Lagos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de
acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerando as
alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes efectuar-se-á com
base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro,
de acordo com os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concorrentes:
a) Os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas com as seguin-

tes habilitações:
Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional da classe
correspondente ao valor global da proposta;
1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª subcategoria da 4.ª categoria,
correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicado
em documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3 do programa de concurso;
b) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas

condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Os concorrentes nacionais de outros Estados signatários do Acordo sobre o Es-

paço Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da
União Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo.

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 Preço da proposta � 75%.
2 Valia técnica da proposta � 15%.
3 Prazo � 10%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 05.Emp.3.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 23 /03 /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 de 19%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Mu-
nicipal de Lagos.

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 15 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)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Lagos, Edifícios dos Paços do
Concelho, Praça de Gil Eanes, Lagos, ��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Ressalvas:
Por se tratar de um anúncio respeitante a uma empreitada, o prazo de execução da obra,
previsto no ponto II.3), deverá, de acordo com o n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, começar a contar-se da data da consignação, e não da data de
adjudicação. O prazo da obra será no máximo de 180 dias, conforme caderno de encargos
(cláusulas jurídicas, n.º 4).
O ponto IV.3.6) deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido deverá contar-se a partir da
data do acto público, e não da data de recepção das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26 /01 /2005 (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.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000275838

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 Lagos Departamento de Planeamento

e Gestão Urbanística
Divisão de Empreitadas Municipais

Endereço Código postal
Edifício da Trindade � Estrada 8601-851 Lagos
da Ponta da Piedade

Localidade/Cidade País
Lagos Portugal

Telefone Fax
282780900 282767105

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cml.informatica@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.1.2) 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
Empreitada de «Edifício Multifunções no Chinicato � obras de adaptação».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada diz respeito à execução de trabalhos de adaptação de edifício camarário,
para instalação de serviços municipais.
Preço base do concurso: 527 500 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Lagos.
Código NUTS PT.05.01.07.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.42.11.52-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.44.21.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.31.60.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.42.11.10-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.23.21.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
A obra irá incidir num edifício com uma área coberta de cerca de 837,00 m2.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 150 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 5% do preço total 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 da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e a modalidade de pagamento será de acordo com
o artigo 21.º do mesmo diploma.
O financiamento será assegurado através das verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal de Lagos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de
acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerando as
alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes efectuar-se-á com
base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro,
de acordo com os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concorrentes:
a) Os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas com as seguin-

tes habilitações:
Empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urbanização da classe corresponden-
te ao valor global da proposta;
4.ª, 5.ª, e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria,
correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicado
em documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3 do programa de concurso;
b) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas

condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Os concorrentes nacionais de outros Estados signatários do Acordo sobre o Espaço

Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo.

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 � 75%.
2 Valia técnica da proposta � 15%.
3 Prazo � 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 05.Emp.10.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 23 /03 /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 de 19%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Mu-
nicipal de Lagos.

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 15 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)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Lagos, Edifício dos Paços do Con-
celho, Praça de Gil Eanes, Lagos, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Ressalvas:
Por se tratar de um anúncio respeitante a uma empreitada, o prazo de execução da obra,
previsto no ponto II.3), deverá, de acordo com o n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, começar a contar-se da data da consignação, e não da data de
adjudicação. O prazo da obra será no máximo de 150 dias, conforme caderno de encargos
(cláusulas jurídicas, n.º 4).
O ponto IV.3.6) deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido deverá contar-se a partir da
data do acto público, e não da data de recepção das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000277365
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Santo Tirso Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça de 25 de Abril 4780-373 Santo Tirso

Localidade/Cidade País
Santo Tirso Portugal

Telefone Fax
252830400 252859267

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gap@cm-stirso.pt www.cm-stirso.pt

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
Centro Interpretativo do Monte Padrão.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na construção do edifício, incluindo: estabilidade, obras de
infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais,
electricidade, telefones, instalações mecânicas, segurança contra incêndios.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Monte Córdova, concelho de Santo Tirso.
Código NUTS PT 113.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.11.24.30-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.22.33.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.11.23.20-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada insere-se nas categorias 45.11.1 e 45.11.2 referentes à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º 342, de 31 de Dezembro de 1993.
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)
O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 294 100,36 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 240 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)
Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cauções nem garantias pecuniá-
rias; no entanto, a caução para garantir o contrato será 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)
Observar-se-ão as disposições referidas nos artigos 202.º a 211.º e 216.º a 222.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas disposições do caderno
de encargos que a eles digam respeito, sendo, nos termos previstos no artigo 8.º do
antes referido decreto-lei, a empreitada por preço global, com excepção das fundações,
que serão por série de preços.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Serão admitidos agrupamentos de empresas, associando-se estes obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Natureza e classificação das habilitações constantes do alvará de construção: para

ser admitido ao concurso é necessário possuir o alvará emitido pelo IMOPPI, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, com as seguin-
tes características: empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional da 1.ª
categoria ou a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e classe que cubra o valor global a
proposta, e as 1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente
à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

b) Comprovação documental de idoneidade, experiência e capacidade técnica e econó-
mica para a execução dos trabalhos: comprovados documentalmente de acordo com
o previsto no programa de concurso e caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso público.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso público.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso público.

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)
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IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
A adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa, com a ponderação
dos factores de apreciação que a seguir se discriminam, constando no artigo 21) do
programa de concurso os métodos e ou fórmulas matemáticas de ponderação dos mes-
mos:
1 � Preço � 85%;
2 � Valia técnica da proposta:
2.1 � Plano de trabalhos � 5%;
2.2 � Plano de mão-de-obra � 5%;
2.3 � Plano de equipamento a afectar à obra � 5%;
3 � Prazo de execução � 0%.

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 11 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 250 (com IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque visado ou numerário.

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

15 /03 /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)
Apenas poderão intervir os legais representantes de cada concorrente, os quais terão
de fazer prova documental dessa qualidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Santo Tirso,
��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da empreitada é de 240 dias a contar da data da consignação,
conforme o disposto no n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

A validade da proposta é nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

31 /01 /2005 (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.

25 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Alber-
to de Castro Fernandes. 1000276428

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

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 Vila Franca
de Xira

Endereço Código postal
Praça de D. Afonso de Albuquerque, 2 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

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
Reconstrução de muro de suporte na Quinta da Subserra � São João dos Montes � 2.ª
fase.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada será executada com base nos elementos escritos e desenhados do projecto
de execução e caderno de encargos fornecidos pelo dono da obra e de acordo com os
artigos 9.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de São João dos Montes.
Código NUTS ����������
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.22.32.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
Construção de muro de suporte numa extensão de 56 m com altura máxima de 6,0 m.
O preço base é de 149 000 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 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)
Para admissão ao concurso não é exigida caução. Posteriormente, o concorrente cuja
proposta haja sido escolhida ficará obrigado a prestar caução no valor de 5% do con-
trato a celebrar.
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 da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira.
O pagamento ao empreiteiro será feito mediante a elaboração de autos de vistoria e
medição de trabalhos executados e de acordo com os artigos 202.º a 208.º, inclusive, e
212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única identidade, nos termos do disposto no artigo
19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de «agrupamento complemen-
tar de empresas» (ACE) ou «consórcio externo» em regime de responsabilidade soli-
dária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso;
b) Só serão admitidos com concorrentes os titulares de certificado de classificação de

empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as seguintes auto-
rizações:

A 5.ª subcategoria da 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.

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

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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
N.º 7/05 DOVSM/DGE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 29. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) Requisição antecipada com identificação do requerente;
b) Pagamento total através de numerário ou cheque passado a favor do município de

Vila Franca de Xira;
c) Ao valor indicado acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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)

30 /03 /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
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
O acto é público. Só poderão intervir no acto as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 31 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sala de reuniões do Departamento de Obras, Viaturas e Serviços Municipais,
Avenida de Pedro Vítor, 5, em Vila Franca de Xira, ��� 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 PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

NÃO    ¢        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

11 /02 /2005 (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
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

11 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
Simões Luís. 3000165187

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 Vila Franca
de Xira

Endereço Código postal
Praça de D. Afonso de Albuquerque, 2 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

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
Ampliação do cemitério de Vialonga.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada será executada com base nos elementos escritos e desenhados do projecto
de execução e caderno de encargos fornecidos pelo dono da obra e de acordo com os
artigos 9.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Vialonga.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.54.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
Execução de estruturas de betão armado para construção de edifício de inumação cons-
tituído por 153 nichos e 90 ossários pré-fabricados, incluindo acabamentos de cons-
trução civil, rede de águas, esgotos, pavimentação e arranjos exteriores.
O preço base é de 336 600 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 135 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)
Para admissão ao concurso não é exigida caução. Posteriormente, o concorrente cuja
proposta haja sido escolhida ficará obrigado a prestar caução no valor de 5% do con-
trato a celebrar.
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 da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira.
O pagamento ao empreiteiro será feito mediante a elaboração de autos de vistoria e
medição de trabalhos executados e de acordo com os artigos 202.º a 208.º, inclusive, e
212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única identidade, nos termos do disposto no artigo
19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de «agrupamento complemen-
tar de empresas» (ACE) ou «consórcio externo» em regime de responsabilidade soli-
dária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 16.º do programa de concurso;
b) Só serão admitidos com concorrentes os titulares de certificado de classificação de

empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as seguintes auto-
rizações:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional na 1.ª
categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;
A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitam.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.

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

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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
N.º 15/05 DOVSM/DGE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 31 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 85. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) Requisição antecipada com identificação do requerente;
b) Pagamento total através de numerário ou cheque passado a favor do município de

Vila Franca de Xira;
c) Ao valor indicado acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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

06 /04 /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)
O acto é público. Só poderão intervir no acto as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sala de reuniões do Departamento de Obras, Viaturas e Serviços Municipais,
Avenida de Pedro Vítor, 5, em Vila Franca de Xira, ��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    ¢        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

11 /02 /2005 (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
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Departamento de Obras, Viaturas
e Serviços Municipais

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

11 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
Simões Luís. 3000165183

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
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 Vila Pouca de Aguiar Ex.mo Sr. Presidente

Endereço Código postal
Rua do Comendador Silva 5450-020 Vila Pouca de Aguiar

Localidade/Cidade País
Vila Pouca de Aguiar Portugal

Telefone Fax
00351 259419100 00351 259419106

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral-cmvpa@mail.telepac.pt www.cm-vpaguiar.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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Despoluição do Vale Sul � Sistema de Drenagem de Águas Residuais de Tourencinho.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consta dos seguintes trabalhos:
Os trabalhos a realizar serão fundamentalmente os seguintes:
Trabalhos preparatórios;
Execução da rede de colectores de águas residuais;
Execução de caixas de visita;
Execução de ramais domiciliários de esgotos;
Levantamento e reposição de pavimentos;
Reparação da rede de abastecimento de água;
Todos os trabalhos complementares, conforme projecto de execução patente a concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Tourencinho, freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar.
Código NUTS 118171311.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.24.40-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
O concurso refere-se à totalidade da obra.
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 300 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)
O valor da caução para garantia do contrato de empreitada será de 5% do valor total da
adjudicação, prestado nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos serão efectuados mensalmente após elaboração de autos de medição. O
financiamento é assegurado pelo orçamento do município de Vila Pouca de Aguiar.
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 agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidas a concurso:
a) As entidades possuidoras do alvará de construção, emitido pelo Instituto dos

Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as
seguintes características:

a1) A 6.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 enquadre (2);
e

a2) A 8.ª subcategoria 2.ª categoria nas classes correspondentes à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso.

Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequada à obra posta a
concurso, conforme estabelece a alínea b) do n.º 15.2 do programa de concurso.
b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documentos

referidos no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A fixação dos critérios da avaliação da capacidade financeira e económica dos concor-
rentes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no quadro de
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, conforme o n.º 2 do
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, publicado ao abrigo do n.º 5
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que apresente, cumulativamente no mínimo, os valores do quartil
inferior previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:
1) 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;

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

A referida capacidade económico-financeira começará a ser verificada nos termos do
ponto 2) e só caso essa não venha a ser verificada se passará à apreciação nos termos do
ponto 1).
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 25% do valor base do projecto posto a
concurso;

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

3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � C1 � 90% o preço.

2 � C2 � 10% o prazo de execução inferior ao proposto.
CF � classificação final:

CF = 0,90 C1 + 0,10 C2

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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 300, acrescidos de IVA, em papel; € 75, acrescidos de
IVA, em formato digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque à ordem do tesoureiro do município de Vila Pouca de Aguiar ou em numerário.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 050 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem 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, a 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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho, Rua do Comendador Silva, 5450-020
Vila Pouca de Aguiar, 31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Este projecto integra-se no Programa Comunitário Operação Norte � Eixo 1 � Me-
dida 1.1.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os interessados poderão obter cópias (papel ou formato digital), devidamente auten-
ticadas pelo dono da obra, das peças escritas e desenhadas do processo de concurso,
desde que solicitadas até 10 dias antes do final do prazo para apresentação das propos-
tas [referente ao ponto IV.3.2)].
As propostas (documentos de habilitação e documentos que instruem a proposta de
preço) serão entregues até às 16 horas do 30.º dia (incluindo na contagem sábados,
domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da publica-
ção no Diário da República [referente ao ponto IV.3.3)].
O prazo estabelecido no ponto IV.3.7.2) será o 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação de propostas.
O valor base para efeitos do concurso é de 278 140,64 euros, que não inclui o Imposto
sobre o valor acrescentado.
O prazo de execução de 300 dias indicado no ponto II.3) considera-se como prazo
máximo a contar da data de consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /02 /2005 (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.

4 de Fevereiro de 2005. � O Vereador do Pelouro, com poderes
delegados, António Alberto Pires Aguiar Machado. 3000165123
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
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 Vila Verde Divisão Municipal Financeira

Endereço Código postal
Praça do Município 4730-733

Localidade/Cidade País
Vila Verde Portugal

Telefone Fax
253310500 253312036

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-vilaverde.pt www.cm-vilaverde.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 «Saneamento do Lugar da Aldeia em Oleiros».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Escarificação de pavimentos, abertura e fecho de valas, colocação de tubagem e acessó-
rios, construção de caixas visita, execução de ramais domiciliários de saneamento, exe-
cução de drenagens superficiais e subterrâneas e pavimentação de 6250 m2 em tapete
betuminoso, sendo a intervenção feita numa extensão de 1240 m.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Realizar-se-á no CM 1175 e variante a este, entre a Igreja e o lugar do Monte, na fregue-
sia de Oleiros, numa extensão total de 1240 m.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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)
Empreitada de obra corrente de drenagem de águas residuais domésticas, drenagens
superficiais e subterrâneas e pavimentações em betuminoso, sendo o preço base do
concurso de 325 000 euros, com exclusão do IVA.

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 \\ /\\ /\\\\ (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 concurso não é exigido qualquer tipo de caução.
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá prestar uma caução no valor
de 5% do preço total da adjudicação.
Apresentação de certificados de execução de obra que satisfaçam a alínea a) do ponto
19.4 do programa de concurso e que deverão conter os dizeres previstos na alínea f) do
ponto 15.2 do programa de concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada será executada em regime de série de preços e as modalidades essenciais
do financiamento e de pagamento são, respectivamente, autos de medição e autoriza-
ções de pagamento.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Associar-se-ão, obrigatoriamente, em regime de responsabilidade solidária antes da
celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Podem ser admitidos a concurso:
Empreiteiro geral da 2.ª categoria ou construtor geral de obras de urbanização com
classe de alvará que cubra o valor global da proposta, ou, em alternativa, possuir a 1.ª,
6.ª, 8.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, devendo a 1.ª subcategoria ser da classe que
cubra o valor global da proposta;
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 nas alíneas a) e b) do n.º 6.2, o
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as
declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações res-
pectivas, de acordo com o previsto no n.º 16.4.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Todos os concorrentes devem apresentar os documentos indicados nos pontos 15 e 16
do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Para serem admitidos a concurso os concorrentes deverão apresentar os documentos
exigidos na alínea i) do ponto 15.1 e ponto 19.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Do ponto de vista técnico, os concorrentes, para serem admitidos, deverão satisfazer as
condições do ponto 19.4 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 Valia técnica da proposta � 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 22/2005.
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): € 73. Moeda: euro.
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Condições e forma de pagamento

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
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 todas as pessoas interessadas. Só podem intervir no
acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 9 horas.
Local: sala de reuniões da Câmara Municipal, sita na Praça do Município, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) 120 dias seguidos contados a partir da data de consignação.
IV.3.2) O processo de concurso e documentos complementares, podem ser examinados
ou pedidos ao serviço Divisão Municipal Financeira da Câmara Municipal de Vila
Verde nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos.
Podem ser pedidas cópias, por escrito, na morada indicada em I.3) até à data limite
indicada no programa de concurso.
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, na morada indicada em I.3), no prazo
de seis dias a contar da data da recepção do pedido.
O preço indicado é por exemplar, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, e o paga-
mento far-se-á em dinheiro ou cheque a favor da entidade adjudicante, no momento da
entrega.
IV.3.3) As propostas deverão entregues até ao 31.º dia a contar do dia seguinte ao da
publicação do anúncio.
IV.3.7.2) O acto público do concurso realizar-se-á no 1.º dia útil seguinte ao termo do
prazo para apresentação de propostas.
Em tudo o omisso observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

07 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

4 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 3000165076

JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA
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 Marvila António Augusto Pereira (presidente)

Endereço Código postal
Avenida de João Paulo II, lote 526, 1950-159
1.º, A

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218310350 218310359

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jfmarvila@mail.telepac.pt www.jf-marvila.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
Concurso público para a construção do edifício sede e balneários do Clube Futebol de
Chelas. Empreitada n.º 01/JF Marvila/2005.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra em causa consiste na execução de trabalhos de terraplanagem, betão, alvenarias,
rebocos, pinturas, caixilhos, cobertura, etc., para a construção do edifício sede do Clu-
be Futebol de Chelas.
Preço base do procedimento: 300 000 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Lisboa, freguesia de Marvila.
Código NUTS PT 171 LISBOA E VALE DO TEJO � GRANDE LISBOA.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.22.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.22.10-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.21.22.20-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem o objecto a concurso.

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)
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
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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 Marvila.
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Remeta-se para 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 o programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o programa de concurso.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de concurso deve
conter:
a) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de constru-

ção tradicional na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da sua proposta
(quando a obra envolva, de forma principal, a execução de trabalhos enquadráveis
nas subcategorias determinantes para a classificação como empreiteiro geral numa
dada categoria e o dono da obra a exija);

b) As subcategorias necessárias aos trabalhos a efectuar, uma das quais tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta e se integre na categoria em que a obra,
de forma principal, se enquadra (quando a obra não envolva, de forma principal, a
execução de trabalhos enquadráveis nas subcategorias determinantes para a classi-
ficação como empreiteiro geral numa dada categoria);

c) Em qualquer dos casos referidos nas alíneas a) e b) deve ser exigida a classificação
nas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, nas 1.ª e 15.ª subcategorias da
4.ª categoria e 2.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, correspondentes, cada uma,
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documento anexo
àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea d);

Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se refere as alíneas a), c)
e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a
concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o 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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 Valor da proposta � 90%.
2 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.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Empreitada n.º 01/JF Marvila/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 22 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 125. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque endereçado à Junta de Freguesia de Marvila.

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

31 /03 /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 programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Avenida de João Paulo II,
lote 526, 1.º, A, Lisboa, ��� 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 referido no ponto II.3) do presente anúncio conta-se a partir da data do auto de
consignação, conforme o disposto no artigo 151.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
A proposta mais vantajosa, referida no ponto IV.2) � Critérios de adjudicação, será a
que obtiver maior pontuação resultante da avaliação pela aplicação da análise do cri-
tério apresentado.
A Junta de Freguesia de Marvila reserva-se o direito de não adjudicar a presente emprei-
tada, sem que tal o constitua na obrigação de indemnizar os concorrentes, nos termos
do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
A obtenção de documentos contratuais e adicionais, referidos no ponto IV.3.1), serão
requeridos através de fax endereçado à Junta de Freguesia de Marvila.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (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.

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Junta, António Au-
gusto Pereira. 3000165096

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DO PORTO

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
Serviços Municipalizados de Águas Engenheira Ana Paula Gomes
e Saneamento do Porto

Endereço Código postal
Rua do Barão de Nova Sintra, 285 4031-654 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225190800 225190850
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Correio electrónico Endereço internet (URL)
smasp@mail.telepac.pt www.smasporto.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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Renovação da rede pública de abastecimento de água na zona de Guerra Junqueira.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Abastecimento de água:
Instalação de condutas de PEAD, PN 10 de Ø 110 mm numa extensão de 6160 m e de
Ø 200 mm numa extensão de 640 m. Os acessórios serão em ferro fundido dúctil. Está
previsto ainda a instalação de ramais domiciliários, incluindo tubos de PEAD, tornei-
ra, abraçadeira, manga, cabeça móvel, caixa e placa, 224 unidades no calibre de 25 mm
e 22 unidades no calibre de 40 mm.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho do Porto, freguesia de Massarelos, zona envolvente à Rua de Guerra Jun-
queiro.
Código NUTS 114.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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

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)
O preço do concurso é de 514 111,28 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 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)
Não são exigidas caução provisória ou garantia na fase de apresentação da proposta. O
adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5% do preço total da adjudicação, o
exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
a) O regime da empreitada é por série de preços;

b) O financiamento terá como fonte a dotação orçamental dos SMAS, baseando-se o
modo de retribuição em autos de medição mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
A empreitada pode ser adjudicada a um agrupamento de empresas que declarem, inequi-
vocamente, a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção 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
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,

contendo a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor da
proposta;

b) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
em Estado pertencente ao espaço económico europeu, desde que comprovem a sua
habilitação apresentando os documentos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obra públicas emitido pelo IMOPPI e
que não apresentem certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados em Estado pertencente ao espaço económico europeu, desde que comprovem
a sua habilitação apresentando os documentos previstos no artigo 67.º Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Será analisada através dos documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Será avaliada através dos documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Será avaliada através dos documentos exigidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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) ¢
Preço � 80%.
Valia técnica � 20%.
Subcritérios da valia técnica:
Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra.
Programa de trabalhos, incluindo o plano de trabalhos, o plano de mão-de-obra e o
plano de equipamento.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CP/02/2005 � DEO.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 019
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 155 euros mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque passado a favor do tesoureiro dos Serviços Municipalizados
Águas e Saneamento do Porto.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������
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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 público de concurso os representantes dos concorrentes
desde que devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: indicado em I.1), 31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas devem ser entregues até às 16 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte
à data da publicação deste anúncio no Diário da República.
O acto público do concurso será às 10 horas do dia útil seguinte à data limite para
entrega das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (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 Director-Delegado, Carlos A. Santos Ferreira. 3000165108

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE VILA FRANCA DE XIRA

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
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Vila Franca de Xira

Endereço Código postal
Avenida de Pedro Victor, 5 2600-221

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263200600 263200628

Correio electrónico Endereço internet (URL)
smasvfxira@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.1.2) 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
Emissário da Verdelha.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos a realizar consistem basicamente na execução de um emissário de águas
residuais domésticas, que inclui as seguintes actividades principais: pavimentação,
movimento de terras, tubagens, câmaras de visita, diversos e duas perfurações dirigidas
na travessia dos aquedutos Alviela e Tejo da EPAL e na travessia da E. N. 10 para
instalação de tubagem em PEAD.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Verdelha de Baixo, Alverca do Ribatejo.
Código NUTS 1.03.02.11.14.02.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.24.40-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso, o qual
inclui basicamente a execução de um emissário de águas residuais domésticas em tuba-
gem de PEAD Ø 500 mm/PN10 e Ø 560 mm/PN10, com as extensões respectivas de
355 m e 28 m, incluindo a execução de duas perfurações dirigidas na travessia dos
aquedutos Alviela e Tejo da EPAL e na travessia da E. N. 10 para a instalação de
tubagem em PEAD, com as extensões de 78 m e 28 m, respectivamente.
O preço base do concurso é de 231 107,67 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 05 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)
A caução para garantir o contrato será 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)
O financiamento será assegurado por meios próprios através de verba inscrita no orça-
mento da despesa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca
de Xira.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos são 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 o dono da obra,
pela manutenção da sua proposta, com as legais consequências.
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.
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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
Remeta-se para os n.os 6, 15 e 19 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1, 6.2 e 6.3, alíneas a) e b) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c) e d) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2 e alíneas 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) ¢
a) Valia técnica da proposta e garantia de boa execução da obra � 50%;
b) Preço � 40%;
c) 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.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
570.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 70 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou cheque dirigido aos Serviços Municipalizados de Vila
Franca de Xira.

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

04 /04 /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 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 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sala de reuniões dos Serviços Municipalizados � Avenida de Pedro Victor,
5, 2600-221 Vila Franca de Xira, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    ¢        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

11 /02 /2005 (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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Secção de Atendimento e Contratação
e Saneamento de Vila Franca de Xira dos Serviços Municipalizados

Endereço Código postal
Rua do Almirante Cândido dos Reis, 2600-221
189

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal

Telefone Fax
263200600 263200620

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

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Simões Luís. 3000165091
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ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A JOVENS E IDOSOS
DE SÃO MAMEDE

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 de Apoio a Jovens Presidente da Comissão de Abertura
e Idosos de São Mamede de Concurso

Endereço Código postal
São Mamede 3360-110 Lorvão

Localidade/Cidade País
Lorvão Portugal

Telefone Fax

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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção da sede � salão polivalente � da Associação de Apoio a Jovens e Idosos
de São Mamede.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Estão compreendidos todos os trabalhos de movimento de terras, estruturas, alvena-
rias, rebocos, pinturas, ladrilhos, carpintarias, alumínios, rede de abastecimento e dre-
nagem de águas, instalação eléctrica e Rita.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
São Mamede.
Código NUTS PT 162 Baixo Mondego.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.21.70-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso, excluindo o IVA, é de
216 114,04 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 24 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)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação e para reforço
da mesma serão deduzidos 5% em cada pagamento parcial que se efectuar.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é segundo o regime de série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento é assegurado pelas verbas
inscritas no orçamento da Associação de Apoio a Jovens e Idosos de São Mamede e os
pagamentos serão realizados mediante autos de medição a efectuar mensalmente.
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, de acordo com o ponto 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
As indicadas nos pontos 6 e 15 do programa de concurso. Os concorrentes com sede
em Portugal deverão ser possuidores, no mínimo, do alvará de empreiteiro de obras
públicas com a seguinte classificação:
a1) A classificação da 1.ª subcategoria (Estrutura e elementos de betão) da 1.ª categoria

(Edifícios e património construído), a qual tem de ser da classe que cubra o valor
global da proposta;

Os critérios de avaliação da capacidade económica e financeira, bem como da capacida-
de técnica, são os estabelecidos nos pontos 19.3 e 19.4 do programa de concurso,
respectivamente.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem
como nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � Preço da proposta � peso 70%.
2 � Volta técnica da proposta � peso 30%:
2.1 � Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra (30%);
2.2 � Plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e equipamento e respectiva compati-
bilidade � 50%;
2.3 � Compatibilidade entre o plano de pagamentos e o plano de trabalhos � 20%.
As propostas dos concorrentes serão ordenadas por ordem decrescente, consoante o
valor V, sendo escolhida a que apresenta o valor V mais elevado. O valor V é definido
pelo polinómio:

V = 0,70 P + 0,30 VT
Em que:
P é a pontuação atribuída no factor preço da proposta;
VT é a pontuação atribuída ao factor valia técnica da proposta.
O valor de P é determinado pela seguinte fórmula:

P = 5 × a/b
Em que:
a é o valor do preço da proposta mais baixa;
b é o valor do preço da proposta em análise.
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O valor de VT é determinado pela seguinte fórmula:

VT = 0,30 MD + 0,50 PT + 0,20 PP
Em que:
MD é o subfactor memória justificativa e descritiva;
PT é o subfactor plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e equipamento e respectiva
compatibilidade;
PP é o subfactor compatibilidade entre o plano de pagamentos e plano de trabalhos.
Os subfactores serão avaliados com uma pontuação entre 0 e 5.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção 15 /13 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 150. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitadas até às 16 horas do dia 15 de Março de 2005, os interessados
poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das peças escritas
e desenhadas do processo do concurso, nas condições indicadas no n.º 26 do programa
de concurso, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da data da recepção
do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao concurso.

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

21 /03 /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)
São autorizados a assistir à abertura das propostas os concorrentes e as pessoas por si
credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: sede da Junta de Freguesia de Lorvão, ��� dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As cópias do processo de concurso serão requisitadas à Junta de Freguesia de Lorvão
mediante o pagamento de 150 euros.
O processo de concurso inclui peças escritas e peças desenhadas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

31 /01 /2005 (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.

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Direcção, Mauro Da-
niel Rodrigues Carpinteiro. 1000276435

ASSOCIAÇÃO GABINETE DE DESPORTO DO PORTO

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 Gabinete de Desporto Comissão de Abertura do Concurso
do Porto

Endereço Código postal
Rua de Bartolomeu Velho, 646 4150-124

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
226199860 226199869

Correio electrónico Endereço internet (URL)
associacaogdp@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
Concepção/construção de um pavilhão polidesportivo no ringue do Bairro de Santo
Eugénio.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada tem por objecto a concepção e a construção de um pavilhão polidespor-
tivo, compreendendo ainda a execução das infra-estruturas seguintes: rede de águas
pluviais, electricidade, segurança/rede de incêndio.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os trabalhos de empreitada serão executados no polidesportivo do ringue do Bairro de
Santo Eugénio, no município do Porto.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.22.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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)
O preço base do concurso é de 207 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 100 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)
A caução a prestar pelo adjudicatário será 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)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal do Porto. A empreitada segue os regimes de preço global e de série de
preços, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de entidades, sem que entre elas

exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
satisfaçam as disposições fixadas nos documentos do concurso para a prestação de
serviços a contratar;

b) A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação das propostas, mas
as empresas agrupadas serão solidariamente responsáveis perante o dono da obra
pela manutenção da sua proposta, com as legais consequências;

c) No caso de a adjudicação dos serviços vir a ser feita a agrupamento de entidades,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em qual-
quer regime de responsabilidade solidária passiva que, conforme os caso, poderá
assumir a figura de agrupamento complementar de empresas, consórcio externo ou
outra.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão preencher os requisitos
mínimos seguintes:
a) Serem titulares de alvará contendo as autorizações seguintes: 2.ª subcategoria da 1.ª

categoria, na classe correspondente ao valor da proposta, as 4.ª, 5.ª e 8.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, as 1.ª e 8.ª subcategorias da
4.ª categoria, as 1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, correspondentes, cada uma,
às classes dos trabalhos a que respeitem, aplicando-se o disposto nos artigos 54.º,
67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Preencherem, cumulativamente, dos requisitos mínimos de carácter económico-
-financeiro e técnico explicitados no programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A situação jurídica de empreiteiro de obras públicas será atestado pela apresentação de
alvará, ou de documento equivalente, nos termos do disposto nos artigos 67.º, 68.º e
69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do artigo 16.º do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira dos concorrentes será demonstrada pela apresen-
tação dos documentos para tanto exigidos no artigo 15.º do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos nos artigos 15.º e 16.º do programa do concurso.

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

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

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

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 � 60%.
2 Qualidade técnica da proposta (metodologia � 50%; meios afectos � 50%) �
30%.
3 Prazo � 10%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
211.00.04.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 100, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque emitido à ordem da entidade do anexo A, 1.3).

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 /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)
Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas nele podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, quando devidamente credenciados, com o limite
máximo de dois por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: 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)
A Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto procederá à gestão do
procedimento de contratação e, bem assim, do contrato de empreitada a ser celebrado na
sua sequência ao abrigo de um mandato com poderes de representação conferido pela
Associação Gabinete de Desporto do Porto, actuando, assim, em nome, por conta e em
representação deste último.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

04 /02 /2005 (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
Gestão de Obras Públicas da Câmara Comissão de Abertura do Concurso
Municipal do Porto, E. M.

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339300 228339310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@gopcmp-em.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Gestão de Obras Públicas da Câmara Comissão de Abertura do Concurso
Municipal do Porto, E. M.

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309
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Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339300 228339310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@gopcmp-em.pt

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

Organismo À atenção de
Gestão de Obras Públicas da Câmara Comissão de Abertura do Concurso
Municipal do Porto, E. M.

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339300 228339310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@gopcmp-em.pt

4 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Direcção da Asso-
ciação, Armando Oliveira. 3000165093

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

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

Localidade/Cidade País
Funchal � Madeira Portugal

Telefone Fax
291208600 291220196

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢  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 relativo à empreitada de concepção/construção da Zona de Apoio Logístico
do Porto Novo.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de concepção/construção da Zona de Apoio Logístico do Porto Novo.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia do Porto Novo, concelho de Santa Cruz, Região Autónoma da Madeira,
Portugal.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Descrição dos trabalhos a que se refere a presente aquisição com referência à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998:
Categoria 45.11.2 (Trabalhos de escavação e terraplanagens), subcategorias 45.11.21
e 45.11.23;
Categoria 45.21.3 [Trabalhos de construção de redes de comunicação e de transporte
de energia eléctrica (cabos) � rede principal], subcategorias 45.21.32 e 45.21.37;
Categoria 45.23.1 (Trabalhos de construção de estradas, vias férreas e pistas de aero-
portos), subcategorias 45.23.11, 45.23.12 e 45.23.15;
Categoria 45.33.2 (Trabalhos de canalização de água e esgotos), subcategoria 45.33.20.
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 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)
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Fundos próprios da APRAM, S. A., e Fundo de Coesão.
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, ou agrupamento comple-
mentar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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) £
Valia técnica da proposta � 40%, sendo que:
Estudo prévio apresentado � 30%;
Programa de trabalhos e memória descritiva � 10%.
Preço � 40%.
Prazo � 20%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
03.03.0044.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 07 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros mais 13% de IVA. Moeda: euro.

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

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

14 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos 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)
O acto de abertura das propostas é público.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sede da APRAM, S. A., ��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        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 referido no ponto II.3) conta-se do seguinte modo: prazo de exe-
cução do projecto � dois meses a contar da data da celebração do contrato; prazo de
execução das obras � nove meses a contar da data da consignação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

07 /02 /2005 (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 do Conselho de Administração, João Filipe Gonçal-
ves Marques dos Reis. 1000277150

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
APRAM � Administração dos Portos
da Região Autónoma da Madeira, S. A.

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

Localidade/Cidade País
Funchal � Madeira Portugal

Telefone Fax
291208600 291220196

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢ 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
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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 relativo à empreitada de construção dos edifícios relacionados com a activi-
dade portuária, arranjos exteriores e infra-estruturas técnicas do Porto do Caniçal.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Empreitada de construção dos edifícios relacionados com a actividade portuária, arran-
jos exteriores e infra-estruturas técnicas do Porto do Caniçal.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia do Caniçal, concelho de Machico, Região Autónoma da Madeira, Portugal.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Descrição dos trabalhos a que se refere a presente aquisição com referência à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998:
Categoria 45.21.1 (Trabalhos de construção geral de edifícios), subcategoria 45.21.15;
Categoria 45.21.3 [Trabalhos de construção de redes de comunicação e de transporte
de energia eléctrica (cabos) � rede principal], subcategorias 45.21.32 e 45.21.37;
Categoria 45.23.1 (Trabalhos de construção de estradas, vias férreas e pistas de aero-
portos), subcategorias 45.23.11, 45.23.12 e 45.23.15;
Categoria 45.33.1 (Trabalhos de instalação de aquecimento, ventilação e climatiza-
ção), subcategorias 45.33.12, 45.33.20 e 45.33.30.
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 08 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)
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Fundos próprios da APRAM, S. A., e Fundo de Coesão.
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, ou agrupamento comple-
mentar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
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) Valia técnica da proposta � 40%;
b) Prazo � 35%;
c) Preço � 25%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
03.03.0048.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 5000 euros mais 13% de IVA. Moeda: euro.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 37 � 22 de Fevereiro de 20053828

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos 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)
O acto de abertura das propostas é público.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: sede da APRAM, S. A., ��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor para efeito do concurso é de 7 990 549,84 euros, não incluindo o IVA.
O prazo de execução referido no ponto II.3) conta-se a partir da data da consignação da
obra.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

07 /02 /2005 (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 do Conselho de Administração, João Filipe Gonçal-
ves Marques dos Reis. 1000277151

EP � ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.
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
EP � Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo

Piso 3 � sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212947453 212949973

Correio electrónico Endereço internet (URL)
ga@iestradas.pt www.iestradas.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.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Estudo prévio ER 227 � São João da Madeira/Vale de Cambra (EN 224).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Elaboração do estudo prévio � ER 227 � São João da Madeira/Vale de Cambra (EN
224).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de São João da Madeira/Vale de Cambra.
Código NUTS 10 106 ENTRE DOURO E VOUGA.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.31 � Serviços de consultoria em estudos e projectos de engenharia.
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 10 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)
1) O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá prestar uma

caução de 5% do valor total da adjudicação;
2) Prestar uma garantia bancária ou seguro profissional de 20% do valor do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento terá como fonte a transferência de verbas prevista no Orçamento do
Estado Português, bem assim como autofinanciamento obtido pela EP � Estradas de
Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais em
consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.
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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
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
a) Coordenação do estudo:
O responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com pelo, me-
nos 10 anos de bacharelato/licenciatura e de experiência em estudos prévios/projectos
congéneres. Deverá escrever fluentemente português e pertencer ao quadro permanente
da empresa, no caso de o concorrente ser pessoa colectiva;
b) Estudo do traçado:
O responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com pelo me-
nos, cinco anos de bacharelato/licenciatura e de experiência profissional na especiali-
dade;
c) Estudo de tráfego:
O responsável deverá ser licenciado especialista na área, com pelo menos, cinco anos
de licenciatura e de experiência profissional na especialidade;
d) Estudo geológico e geotécnico:
O responsável deverá ser licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos
de licenciatura e de experiência profissional na especialidade;
e) Estudo de impacte ambiental:
O coordenador do estudo/responsável deverá ser licenciado especialista na área com,
pelo menos, cinco anos de licenciatura e de experiência profissional na especialidade;
f) Estudo das obras de arte:
O responsável deverá ser engenheiro civil com, pelo menos, cinco anos de licenciatura
e de experiência profissional na especialidade;
g) Estudo económico:
O responsável deverá ser licenciado especialista na área com experiência compatível
para elaboração do estudo.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamente,
entes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.3 do progra-
ma de concurso, que permitam avaliar a sua capacidade financeira para a prestação de
serviços posta a concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.4 do progra-
ma de concurso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de
serviços posta a concurso.
Cada elemento integrante da equipa técnica proposta a concurso deve apresentar decla-
ração de acordo com o modelo tipo n.º VII, anexo ao programa de concurso, bem como
os respectivos curriculum vitae.

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 Qualidade técnica da proposta � 60%.
2 Preço � 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 40/2005/EST/GADM.
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): € 300. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao EP � Estradas de Portugal, E. P. E.

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 /05 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /05 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: EP � Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do Edifício II, 4.º piso,
Praça da Portagem, 2809-013 Almada, ��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não são admissíveis propostas relativas a parte dos serviços objecto da prestação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (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.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000165175

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
EP � Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Santarém

Endereço Código postal
EN 3 � quilómetro 40,200 2000-655 Santarém
São Pedro � Apartado 334

Localidade/Cidade País
Santarém Portugal

Telefone Fax
243350850 243350897

Correio electrónico Endereço internet (URL)
destm@iestradas.pt www.iestradas.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 £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as 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
ER 349 � beneficiação entre o quilómetro 35 + 765 (Memória, L. D. Leiria) e o quiló-
metro 54 + 125 (Ourém).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Trabalhos de beneficiação da ER 349, compreendendo rectificações pontuais de traça-
do, drenagem, pavimentação, sinalização e segurança, arranjos urbanos e alargamento
dos pontões das ribeiras de Olival e de Espite.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Ourém.
Código NUTS 10304 Médio Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.31.42-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.22.11.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.23.24.52-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.23.32.94-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções,
se aplicável)
Extensão de cerca de 18,36 km.
O preço base do concurso é de 3 747 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 295 000 euros de terraplena-
gem; 619 000 euros de drenagem; 1 800 000 euros de pavimentação; 390 000 euros de
equipamentos de segurança, 390 000 euros de obras acessórias e 200 000 euros de
obras de arte integradas.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 550 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)
Não são exigíveis nesta fase.
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. O financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamen-
to obtido pela EP � Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, no caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamen-
to europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto

dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), conten-
do as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
3.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,

deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de

Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:

Liquidez geral > 104,26%;
Autonomia financeira > 9,72%;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45%.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta

a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza

da obra posta a concurso, de valor não inferior a 2 100 000 euros (58,20% do valor
estimado do contrato);

d2) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de arte de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 110 000 euros (55,00% do valor
estimado do contrato);

d3) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

d4) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para 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) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;

c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
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;

d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento
de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco
central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusulas
13.12, 7.8 e 7.10 do caderno de encargos, designadamente do(s):

Um engenheiro civil director técnico;
Um engenheiro civil responsável pela obra em geral em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho (gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho � ver cláusula 7.8.13
do CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela implementa-
ção do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ver cláusula
7.10 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-

da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certifica-
dos devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal 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;

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

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

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

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
a) Valia técnica da proposta � 50%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro � 20%:
K

1 � Plano de trabalhos � 9%:
K1.1 � Identificação e progressão das actividades � 3%;
K1.2 � Planeamento das frentes de trabalho � 3%;
K1.3 � Demonstração dos rendimentos calculados � 3%;
K2 � Plano de mão-de-obra � 4%;
K3 � Plano de equipamento � 4%;
K4 � Cronograma financeiro � 3%;
a2) Memória justificativa e descritiva � 15%:
K

5 � Rendimentos de trabalho � 2,5%;
K6 � Escalonamento e calendarização das tarefas � 2,5%;
K7 � Meios a utilizar � 2,5%;
K8 � Origem dos materiais a incorporar na obra � 2,5%;
K9 � Estaleiro � 2,5%;
K10 � Serviços afectados � 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho � 7,5%:
K

11 � Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compilação
Técnica � 3%;

K
12 � Lista de planos de monitorização e prevenção � 4,5%;

a4) Gestão ambiental � 0% (não aplicável);
a5) Gestão da qualidade � 7,5%:
K

15 � Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do concorrente para o empre-
endimento � 3%;

K16 � Plano da qualidade preliminar � 4,5%;
b) Preço � 50%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 30/2005/EMP/DESTM.
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): 891,79 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP � Estradas de Portugal, E. P. E.

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)

12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: EP � Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de Santarém �
EN 3 � quilómetro 40,200 � São Pedro � Santarém (Auditório), ��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Podem fazer os pedidos até 15 dias a contar do dia seguinte ao da publicação no Diário
da República.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (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.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000165174

PARQUE EXPO 98, 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
Parque Expo 98, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de D. João II, lote 1.07.2.1 1998-014 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218919898 218919003

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@parqueexpo.pt www.parqueexpo.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de vigilância humana da Galeria Técnica do Parque das Nações.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No seguimento do anúncio de abertura de procedimento n.º 3000163339, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 31 de Janeiro de 2005, a pp. 2090, 2091 e
2092, serve o presente anúncio para informar que foram incluídos esclarecimentos aos
elementos do processo de concurso acima identificado, dos quais passam a fazer parte
integrante, estando disponíveis, para consulta, nas instalações indicadas em I.1), das
9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas,
mediante marcação prévia pelo telefone 218919418.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Bracinha Vieira. 3000165085

REDE FERROVIÁRIA � REFER, E. P.
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
Rede Ferroviária Nacional � REFER, Delegação Norte
E. P.

Endereço Código postal
Rua de Silva Tapada, 379 4430-239 Vila Nova de Gaia
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Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
221051500 221051505/6

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
Caminho paralelo entre os quilómetros 37 + 380 e 37 + 550 da Linha do Douro (LE).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada compreende os trabalhos de movimentação de terras, drenagens, constru-
ção de muros de suporte, pavimentações e infra-estruturas de electricidade associados
ao alargamento e beneficiação do caminho paralelo entre os quilómetros 37 + 380 e
37 + 550 do lado esquerdo da Linha do Douro.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Santiago de Subarrifana, do concelho de Penafiel.
Código NUTS PT 115 Tâmega.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.24.51-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.33.22-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Código CPA: 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)
169 449,22 euros, não incluindo o IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a contar 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)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará caução no valor de 5% do
preço total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á por medição,
com observância do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
O prazo de pagamento é de 60 dias de calendário, após a data do auto de medição

aprovado pelos representantes do dono da obra e empreiteiro, de acordo com o dispos-
to no título V, capítulo I, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, devendo ocorrer a
emissão da correspondente factura em conformidade com o prazo estipulado no artigo
35.º do Código do IVA.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juri-
dicamente numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de responsabili-
dade solidária, tendo em vista a celebração do contrato, devendo pelo menos a classe
do alvará de construção de uma delas cobrir o valor total da empreitada. Nesta situação
deverão os concorrentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente ou de cada em-
presa, em caso de apresentação associada, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita com base no quadro de
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, atendendo ao dis-
posto no n.º 19.3 da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, na redacção que lhe foi
dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, ou os valores de referência que
vierem a ser publicados nos termos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessam à execução do contrato, objecto social, nome dos titu-
lares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conserva-
tória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis perante a REFER pela manutenção da
sua proposta, com as legais consequências.
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 de responsabilidade solidária.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa no siste-
ma 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;

b) Cópia simples da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, na qual se contenha o carimbo «Recebido», cópia simples da última declaração
anual de informação contabilística e fiscal IRS/IRC/IVA, referentes aos três últimos
exercícios, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados, para efeitos fis-
cais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal; se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópi-
as simples das respectivas declarações.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação das obras;
b) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das

obras executadas nos últimos cinco anos;
c) Lista das obras executadas de natureza semelhante à da obra posta a concurso, acom-

panhada de certificados de boa execução, nos termos da alínea anterior;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os equipa-

mentos e as ferramentas especiais a utilizar na obra, sejam próprios, alugados ou sob
qualquer outra forma;

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, relativa aos efectivos médios
anuais da empresa e ao número dos seus quadros nos três últimos anos;

f) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos
e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra;

g) Alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e de Imobiliário, com as seguintes habilitações:

Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta;
Da 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitam na proposta.

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 Preço � 60%.
2 Qualidade técnica da proposta � 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso n.º 01/05/GON/DN.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque passado a favor da REFER.

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

04 /04 /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)
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, de sociedades
ou de agrupamentos de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e
de uma credencial passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamen-
to da qual conste o nome e o número do bilhete de identidade dos representantes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas.
Local: indicado em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        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

11 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

3 de Fevereiro de 2005. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Vice-Presidente, José Osório e Castro. 3000165084

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
Rede Ferroviária Nacional � REFER, Director da Zona Operacional
E. P. de Conservação do Porto
Zona Operacional de Conservação
do Porto

Endereço Código postal
Rua do Pinheiro de Campanhã, 86 4300-221

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
351 225191355 351 221052795

Correio electrónico Endereço internet (URL)
fmpereira@mail.refer.pt www.refer.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 «Linha de Leixões � PK 17,110/370 � estabilização do talude de
escavação existente no lado esquerdo da via».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na construção de muro de suporte em betão armado pregado em
talude de escavação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Linha de Leixões ao quilómetro 17,110/370.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.11.12.30-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 270 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 concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor corres-
pondente a 5% do preço do contrato, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
Tem financiamento PIDDAC.
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O pagamento das facturas é efectuado no prazo de 60 dias de calendário a contar da sua
recepção na REFER.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer à empreitada empresas ou grupos de empresas que declarem, nos ter-
mos fixados no programa do concurso, a intenção de se constituírem juridicamente na
modalidade de consórcio externo de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração 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
Os concorrentes deverão ser detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes autorizações:
a) Da 6.ª subcategoria da 5.ª categoria (Outros trabalhos � Paredes de contenção e

ancoragens) e da 3.ª classe correspondente ao valor estimado da sua proposta;
b) Da 2.ª subcategoria da 2.ª categoria (Vias de circulação ferroviária) e da 3.ª classe

correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoan-
te a parte que cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na
alínea d);

c) A habilitação de empreiteiro geral, desde que adequada à obra objecto do presente
concurso e em classe que cubra o valor global da proposta, dispensa as exigências
a que se referem as alíneas anteriores;

d) Caso o concorrente não disponha de alguma das habilitações exigidas na alínea b),
juntará aos documentos de habilitação declaração de compromisso subscrita pelo
concorrente ou, em caso de agrupamento, por todas as empresas dele constituintes,
e por cada um dos subempreiteiros, acompanhadas dos alvarás ou respectivas cópi-
as simples, ou dos certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos com as características indicadas no n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, consoante as situações, e aos quais se vincularão por contrato de
subempreitada, celebrado ao abrigo do citado diploma legal, para a execução dos
trabalhos que lhe respeitem;

e) Caso o concorrente recorra à faculdade referida na alínea anterior, deverá juntar um
documento anexo à proposta, declaração subscrita por si e por cada um dos subem-
preiteiros, contendo o valor e a natureza dos trabalhos objecto da subempreitada.

Os consórcios externos de empresas, constituídos nos termos do ponto III.1.3), apro-
veitam das autorizações das associadas, devendo pelo menos a classe de uma delas
cobrir o valor total da proposta.
Para os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiro, aplica-se o disposto nos
artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do programa
de concurso.
A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente ou de cada em-
presa, em caso de apresentação associada, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita com base no quadro de
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, atendendo ao dis-
posto no n.º 19.3 da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, na redacção que lhe foi
dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, ou os valores de referência que
vierem a ser publicados nos termos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, sendo excluído qualquer concorrente que, no mínimo, não apre-
sente, cumulativamente, os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em
pelo menos uma das seguintes situações:
a) Utilizando, para o efeito, a média aritmética simples dos três últimos exercícios, a

partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anu-
ais de informação contabilística e fiscal IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

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

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, também para efeitos do disposto
no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada com base nos
documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo
67.º e mencionados no programa de concurso. Os concorrentes na situação do n.º 1 do
artigo 68.º e do n.º 1 do artigo 69.º do citado diploma devem apresentar os documentos
constantes das alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 67.º
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas g), h) e j) do referido
n.º 1 do artigo 67.º e solicitados no programa do concurso. Os concorrentes na situação
na situação do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 1 do artigo 69.º do citado diploma devem
apresentar os documentos constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 67.º
Todos os concorrentes devem apresentar os seguintes documentos:
Cópia simples dos seguintes documentos: última declaração periódica de rendi-
mentos entregue para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Reci-
bo»; declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, referentes
aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, nas quais se contenha o carimbo «Recibo»;
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;
Cópia simples dos seguintes documentos: última declaração anual de informação con-
tabilística e fiscal � IRS/IRC/IVA; declarações anuais de informação contabilística e
fiscal IRS/IRC/IVA, referentes aos exercícios de 2000, 2001 e 2002.
Cada um dos documentos exigidos deverá ser devidamente identificado e separado dos
restantes.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas l) a q) do n.º 1 do artigo
citado e solicitados nos termos do programa do concurso. Os concorrentes na situação
do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 1 do artigo 69.º do citado diploma devem apresentar os
documentos constantes das alíneas l), n), o) e q) do n.º 1 do artigo 67.º

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 � factor de ponderação � F1 � 65%.
2 Garantia e qualidade de boa execução � factor de ponderação � F2 � 20%.
3 Prazo de execução � factor de ponderação � F3 � 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
Empreitada n.º 11/2004.
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): € 250, acrescidos de IVA à taxa legal. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque emitido a favor da Rede Ferroviária Nacional � REFER, E. P.,
ou fazendo prova de depósito a favor da REFER no banco BPI na conta n.º 4905294-
-000-001/182, no acto de levantamento da documentação no local indicado em I.1).

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 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)
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas e intervir as que para o
efeito estejam devidamente credenciadas pelas empresas concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 11 horas.
Local: indicado em I.1), ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        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)
a) O preço base do concurso é de 400 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor

acrescentado (IVA);
b) O prazo para a entrega das propostas conta-se a partir do dia seguinte ao da publi-

cação no Diário da República, prevalecendo o disposto no artigo 83.º, n.º 6, do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) O regime da empreitada quanto ao modelo de retribuição é por série de preços, nos
termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na redacção introdu-
zida pelo Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro;
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d) O prazo de execução da empreitada conta-se a partir da data de consignação;
e) O prazo de validade das propostas conta-se a partir da data do acto público do

concurso, prevalecendo o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (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.

31 de Janeiro de 2005. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Vice-Presidente, José Osório e Castro. 3000165071

RESAT � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 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
RESAT � Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
Aterro Sanitário de Boticas, 5460 Boticas
Lugar da Quinta

Localidade/Cidade País
Boticas Portugal

Telefone Fax
276418340 276418341

Correio electrónico Endereço internet (URL)
resat@resat.pt ww.resat.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
Emissário de saneamento entre a ETAR da RESAT e a rede de saneamento de Boticas
(Padrões).
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução das obras projectadas de acordo com o projecto de execução, nomeadamente:
movimentação de terras, sistema de drenagem e captação de lixiviados, instalação de
colectores, equipamento de bombagem e construção civil.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Vila Real, concelho de Boticas.
Código NUTS 1 8 17 2 0.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.23.24.31-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a execução das obras projectadas
de acordo com o projecto de execução, nomeadamente: movimentação de terras, sistema
de drenagem e captação de lixiviados, instalação de colectores, equipamento de bom-
bagem e construção civil.

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 03 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)
A caução é de 5% do total da adjudicação, excluindo o IVA, e será prestada com a
celebração do contrato, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Os agrupamentos de empresas podem apresentar propostas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, no momento em que se apresentem a con-
curso, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e desde que decla-
rem a intenção, em caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agrupa-
mento complementar de empresas ou sociedade anónima, em qualquer dos casos em
regime de responsabilidade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas,
entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
ii) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI

que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes
mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, alte-
rada pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;

iii) Os concorrentes nacionais dos estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, e os nacionais do espaço econó-
mico europeu não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido
pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos termos previstos no programa
de concurso;

b) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvarás de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercado de Obras Públicas e Particulares e do
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Imobiliário (IMOPPI), devendo ser titulares das autorizações da 6.ª subcategoria
da 2.ª categoria, 15.ª subcategoria da 4.ª categoria e das classes correspondente, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitem, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no artigo
71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no artigo
71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no artigo
71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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 � 60%:
Preço � 45%:
Prazo e condições de pagamento � 15%;
b) Qualidade técnica e equipamentos propostos � 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
001/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): € 150, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou cheque à ordem da RESAT � Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S. A.
O processo de concurso pode ser examinado ou pedido na RESAT � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., Aterro Sanitário de Boticas, Lugar da Quinta,
5460 Boticas, durante as horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-feira,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos. O processo
do concurso será fornecido após a recepção do respectivo pedido, através de carta
timbrada, na RESAT � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. O processo
de concurso poderá ser pedido até ao 5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apre-
sentação 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)

31 /03 /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)
Os mandatários das empresas concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 16 horas.
Local: RESAT � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., Aterro Sani-
tário de Boticas, Lugar da Quinta, 5460 Boticas, ��� 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 PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
As propostas, que serão entregues em duplicado, podem ser enviadas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, para o endereço
referido no ponto I.1), mantendo-se em qualquer caso a exigência de que as mesmas
sejam recebidas até ao 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.
A entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de não adjudicar a nenhum dos
concorrentes, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

10 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

10 de Fevereiro de 2005. � O Administrador-Delegado, Carlos
Sanches. 1000277376

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CONDEIXA
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia
de Condeixa

Endereço Código postal
Rua de Wenceslau Martins de Carvalho 3150-148 Condeixa-a-Nova

Localidade/Cidade País
Condeixa-a-Nova Portugal

Telefone Fax
239949150 239949159

Correio electrónico Endereço internet (URL)
scmcondeixa@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.1.2) 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
Empreitada, de raiz, para construção de creche da Santa Casa da Misericórdia de Con-
deixa.
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na construção de raiz de um edifício destinado a uma creche em
Condeixa-a-Nova, abrangendo todos os trabalhos necessários, designadamente traba-
lhos de movimentos de terra, rede de drenagem e saneamento e outros específicos no
caderno de encargos e projectos de especialidade.
Preço base do concurso: 447 639,13 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.
Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.21.52.15-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ 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 todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condições
técnicas e especiais constantes do caderno de encargos e das peças escritas e dese-
nhadas.

O preço base do concurso é de 447 639,13 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 24 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)
Será exigida, previamente à outorga do contrato, uma caução de 5% do valor da adju-
dicação.
O desconto para garantia do contrato, de 5%, a que alude o artigo 211.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, será substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou
seguro-caução, nos mesmos termos que a caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam (se aplicável)
O tipo de empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, 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
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
a1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da obra,

devendo ainda conter:
As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem;
As 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem;
As 1.ª, 2.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem;
Ou:
a2) A habilitação de empreiteiro geral/construtor geral, adequada à obra em causa, e em

classe que cubra o seu valor global.
E ainda, em qualquer das alíneas:
a3) As subcategorias referidas em a1), na classe correspondente à parte dos trabalhos

a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida na alínea a4);
a4) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea

a1), e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo aos documen-
tos, os empreiteiros possuidores dessas autorização aos quais ficará vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

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 autoridades competentes mencionadas no
n.º 1 do anexo I ao programa de 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;

b1) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados nos
n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor, não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativa-
mente e no mínimo, 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 últimos exercícios, a

partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anu-
ais 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.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso será feita de acordo com os critérios seguidamente discriminados, sendo ex-
cluídos os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;
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b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

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

A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do concurso
procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes.
Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não demonstrem apti-
dão para a execução da obra posta a concurso em relatório fundamentado onde constem
as razões das admissões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para
efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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.1.4) 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 adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciação
dos factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidência
na ponderação e ordenados por grau decrescente de importância:
A todos os factores e subfactores considerados para a adjudicação deverá ser atribuída
uma classificação entre 1 e 10 valores.
a) Preço: 70%.
A avaliação do factor preço é feita proporcionalmente aos valores globais apresenta-
dos. A unidade de proporcionalidade (UP) é calculada da seguinte forma:

UP = (1,25 * PB � PMB) / 9
PB � preço base:
PMB � proposta mais baixa.
A classificação de cada proposta será obtida por:

Class = 10 � (Pxi � PMB) / (UP)

Pxi � proposta considerada
Deste modo, todas as propostas com valor superior em 25% ao preço base serão exclu-
ídas na fase da análise das propostas (em consonância com o estatuído no artigo 107.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).
Propostas abaixo do preço base deverão ser devidamente justificadas.
b) Valia técnica: 30%:
Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10%;
Lista dos preços unitários (LP) � 30%;
Programa de trabalhos (PT) � 40%, que inclui:
Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento;
Plano de pagamentos (PP) � 10%;
Memória descritiva e justificativa (MD) � 10%.
Classificação final (CF):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF = 0,7 × P + 0,3 × (0,1 × NJ + 0,3 × LP + 0,4 × PT + 0,1 × PP + 0,1 × MD)

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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 020
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): �������� Moeda: ��������

Condições e forma de pagamento
O processo referido no parágrafo anterior encontra-se à disposição em CD-ROM (su-
porte digital), sendo o seu custo gratuito.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas 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 intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova, 30 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 PERIÓDI-
CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS ANÚNCIOS

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
A empreitada será objecto de financiamento pelo III QCA, concretamente pela Medida
5.6 do POEFDS.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra referido no ponto II.3) deste anúncio conta-se a partir da
data de consignação.
O prazo de validade das propostas referido no ponto IV.3.6) deste anúncio conta-se a
partir da data do acto público do concurso.
O prazo para apresentação das propostas referido no ponto IV.3.3) deste anúncio conta-
-se a partir do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica.
O acto público do concurso realizar-se-á no 1.º dia útil seguinte à data limite para
entrega das propostas.
O valor base do contrato é de 447 639,13 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

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

10 de Fevereiro de 2005. � O Provedor, (Assinatura ilegível.)
3000165159
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SATA AIR AÇORES, 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
SATA AIR Açores, S. A. Presidente do Júri do Concurso

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 55, 2.º 9500-528 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296209710 296209716

Correio electrónico Endereço internet (URL)
duarte.cunha@sata.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
Processo n.º 26 � empreitada para a aquisição de um novo edifício para a instalação
dos serviços do Grupo SATA em regime de «concepção construção».
II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Pretende o Grupo Sata dotar-se de instalações próprias para a sua sede social e admi-
nistrativa. Em face da sua organização funcional, do seu objecto social e da natureza da
actividade, o edifício a desenvolver deverá obedecer à organização funcional descrita
nos anexos I, II, III e IV que fazem parte desta consulta e no que se refere à localização,
na malha urbana de Ponta Delgada, próximo do aeroporto, em área de actividade comer-
cial por forma a integrar sustentadamente lojas de venda ao público, incluindo terreno.
Elaboração do projecto, processos de licenciamento e de registo dos terrenos e edifí-
cio, construção de um edifício com acabamentos, incluindo aquisição de terreno infra-
-estruturado, montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do esta-
leiro.
Valor estimado do contrato: 6 000 000 de euros mais IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na malha urbana de Ponta Delgada (freguesias de São Pedro, São Sebastião, São José,
incluindo Santa Clara, Fajã de Baixo e Relva), concelho de Ponta Delgada, ilha de São
Miguel, Região Autónoma dos Açores, Portugal.
Código NUTS PT 200.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto 45.20.00.00-9 Y009-6\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.30.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-45.21.31.50-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares74.00.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Secção F, divisão 45, grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.14
e secção K, divisão 74, grupo 74.2, classe 74.20, categoria 74.20.2 e subcategoria
74.20.22.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ 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)
Elaboração do projecto, processos de licenciamento e de registo dos terrenos e edifí-
cio, construção de um edifício com acabamentos, incluindo aquisição de terreno infra-
-estruturado.

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 555 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)
Ao adjudicatário será exigida uma prestação de uma caução no valor 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)
Financiamento com verbas próprias.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica
de associação, desde que todas as empresas satisfaçam as disposições legais relativas
ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas. A constituição jurídica
dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas agru-
padas serão responsáveis perante a entidade adjudicante pela manutenção da sua
proposta com as legais consequências. No caso de a adjudicação ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária.

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 � Ou ser possuidores do alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes habilitações (Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e Por-
taria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro):
Da 1.ª (Estruturas e elementos de betão) subcategoria da 1.ª categoria (Edifícios e pa-
trimónio construído) com a classe correspondente ao valor total da proposta;
Das 4.ª (Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias) e 8.ª (Canalizações e condu-
tas em edifícios) subcategorias da 1.ª categoria (Edifícios e património construído) com
as classes correspondentes aos valores dos trabalhos respectivos;
Das 1.ª (Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão), 8.ª (Sistemas de extinção
de incêndios, segurança e detecção) e 15.ª (Outras instalações mecânicas e electrome-
cânicas) subcategorias da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas) com as cor-
respondentes aos valores dos trabalhos respectivos;
Das 2.ª (Movimentação de terras) e 9.ª (Armaduras para betão armado) subcategorias da
5.ª categoria (Outros trabalhos) com as classes correspondentes aos valores dos traba-
lhos respectivos.
2 � Ou ser nacionais de outros Estados membros da União Europeia que, não sendo
detentores de certificado de classificação ou de alvará de empreiteiro de obras públicas,
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequa-
do à obra posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado, nos termos do artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3 � Ou ser nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu e os referidos na alínea d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, desde que apresentem o certificado a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, morada, estado civil,

número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade ou, no caso de pes-
soa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
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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 conser-
vatória.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido

aberto ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa no siste-
ma financeiro e, se for caso disso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento
principal;

b) Balanço ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços seja
exigida peça legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal;

c) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, na qual contenha o carimbo «Recebido», e, se for caso, documento equiva-
lente 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 autenticada da respectiva declaração;

d) 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
a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos

responsáveis pela orientação do projecto e da obra, designadamente do director
técnico do projecto, do director técnico da empreitada e do representante permanen-
te do empreiteiro em obra;

b) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista dos
projectos e das obras semelhantes executadas nos últimos cinco anos, acompanhada
de certificados de boa elaboração/execução relativos aos projectos e às obras mais
importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de elaboração/
execução dos projectos e das obras e se os mesmos foram executados de acordo com
as regras da arte e regularmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio ou alugado ou sob
qualquer outra forma;

d) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa;

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos
e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à elaboração
do projecto e à execução da obra.

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: 55%;
2 Valia técnica da proposta, onde se inclui o estudo prévio: 25%;
3 Localização do investimento: 15%;
4 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
Processo n.º 26.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 035
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento adiantado em numerário ou em cheque emitido a favor da SATA AIR Açores,
S. A., na Tesouraria, sita à Avenida do Infante D. Henrique, 55, 6.º, Ponta Delgada,
9500-528 Ponta Delgada.

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 052 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 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)
As pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
nos termos do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas.
Local: Sala das Sessões do conselho de administração da SATA AIR Açores, S. A.,
na Avenida do Infante D. Henrique, 55, 2.º, em Ponta Delgada, ilha de São Mi-
guel, Região Autónoma dos Açores, Portugal, 53 dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução indicado no item II.3) e o prazo para apresentação das propostas
indicado no item IV.3.3) são contínuos, incluindo sábados, domingos e feriados (n.º 2
do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).
O prazo de execução indicado no item II.3) é o máximo e é contado a partir da data de
elaboração do auto de consignação.
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O prazo para apresentação das propostas é contado a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio no Diário da República (n.º 6 do artigo 52.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março).

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

\\ /\\ /2005 (dd/mm/aaaa)

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

2 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel António Carvalho Cansado. 1000277352

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto da Água � INAG Projecto de Controlo de Cheias

da Região de Lisboa � PCCRL

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Gago Coutinho, 1049-066 Lisboa
30, 16.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218430380 218494042

Correio electrónico Endereço internet (URL)
inforag@inag.pt http://www.inag.pt

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

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

Data 11 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas e 30 minutos.
Local: Instituto da Água (INAG) � Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30,
piso 3, Lisboa, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Este anúncio trata-se de uma rectificação ao anúncio do Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território, Instituto da Água, de abertura de procedimento para execu-
ção da empreitada de regularização da ribeira de Alfange, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 282, de 2 de Dezembro de 2004, a p. 26 769.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente, Orlando Borges.
3000165112

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO
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 Alvito Secção Financeira

Endereço Código postal
Largo do Relógio, 1 7920-022

Localidade/Cidade País
Alvito Portugal

Telefone Fax
284480800 284485157

Correio electrónico Endereço internet (URL)
seccao.financeira@cm-alvito.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Aviso rectificativo ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 15, de
21 de Janeiro, referente à empreitada de construção do Parques e Feiras de Alvito.
O prazo de entrega das propostas é até ao dia 25 de Fevereiro, inclusive.
Em caso de a obra não ser comparticipada pelo quadro comunitário de apoio, tal situ-
ação obriga-nos a adiar a sua execução por tempo indeterminado, sempre superior a um
ano, facto que torna impossível a sua adjudicação ao concorrente que apresente a me-
lhor proposta, ao abrigo do disposto no artigo 107.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Por este facto, caso venha a verificar-se, não assumimos quaisquer responsabilidades
perante os concorrentes.
Nota. � O aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 23, de 2 de Fevereiro
de 2005, fica sem efeito.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Paiva.
1000277381

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 Alvito Secção Financeira

Endereço Código postal
Largo do Relógio, 1 7920-022

Localidade/Cidade País
Alvito Portugal

Telefone Fax
284480800 284485157

Correio electrónico Endereço internet (URL)
seccao.financeira@cm-alvito.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Aviso rectificativo ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 15, de
21 de Janeiro, referente à empreitada de construção do Mercado Municipal de Alvito.
O prazo de entrega das propostas é até ao dia 21 de Fevereiro, inclusive.
Em caso de a obra não ser comparticipada pelo quadro comunitário de apoio, tal situ-
ação obriga-nos a adiar a sua execução por tempo indeterminado, sempre superior a um
ano, facto que torna impossível a sua adjudicação ao concorrente que apresente a me-
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lhor proposta, ao abrigo do disposto no artigo 107.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei
n.º 55/99, de 2 de Março.
Por este facto, caso venha a verificar-se, não assumimos quaisquer responsabilidades
perante os concorrentes.
Nota. � O aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 23, de 2 de Fevereiro
de 2005, fica sem efeito.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

03 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Paiva.
1000277382

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos Arquitecta Ana Paula Marques
e Obras � Departamento Dr.ª Isabel Santos Camacho
de Empreitadas, Prevenção e Segurança
de Obras � Divisão de Lançamento
de Empreitadas e Procedimentos
Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 1700-087
6.º e 7.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢  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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Faz-se saber que, nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e no âmbito do concurso público para a execução da empreitada n.º 2375/04/
DPP � concepção e construção do edifício sede e de serviços médicos dos Serviços
Sociais da CML Sector B das Olaias/Avenida de Afonso Costa � processo n.º 54/CPI/
DEPSO/2004, foram prestados esclarecimentos aos interessados, dos quais se junta
cópia às peças patentes em concurso.
Mais se faz saber que, nos termos do mesmo dispositivo legal, e no âmbito do procedi-
mento concursal, mencionado em epígrafe, as datas de entrega das propostas e de rea-

lização do acto público foram objecto de adiamento, tendo sido fixadas do seguinte
modo:
Data do acto público: dia 15 de Março de 2005, às 10 horas.
Data da entrega das propostas: até às 16 horas do dia 14 de Março de 2005, na Divisão
de Lançamento de Empreitadas e Procedimentos Concursais, sita no Campo Grande,
13, rés-do-chão, 177-087 Lisboa, das 9 às 16 horas.
Rectificação ao anúncio n.º 3000157201 de abertura de procedimento publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 262, de 8 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

11 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

O Director Municipal, Luís Monteiro. 3000165197

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI
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 Vila de Rei Presidente da Câmara

Endereço Código postal
Praça de Matos Silva Neves 6110-174

Localidade/Cidade País
Vila de Rei Portugal

Telefone Fax
274890010 274890018

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação e alargamento da ER 348 entre Vila de Rei e Portela.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Relativamente ao concurso da empreitada, cujo anúncio foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 14, de 20 de Janeiro de 2005, esclarece-se que, no mapa resumo
das quantidades trabalho, os artigos agora mencionados deverão ter em consideração
o seguinte:
CAP 4 � Obras acessórias:
Onde se lê:
«4.1.1.4.1 � Árvores � 75 un.»
deve ler-se:
«4.1.1.4.1 � Árvores do tipo «pinheiros mansos», com 1,00 m � 75 un.»
Onde se lê:
«4.1.1.5 � Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, válvulas, aspersores e
microaspersores e demais acessórios necessários � 1500 ml.»
deve ler-se:
«4.1.1.5 � Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, válvulas, aspersores e
microaspersores do tipo RAIN BIRD ou equivalente e demais acessórios necessários �
1500 ml.»
Quanto aos artigos relativos às redes de iluminação pública, ou seja, artigos 4.4.6 e
seguintes, as quantidades indicadas para a instalação da iluminação são as necessárias
para a respectiva implantação. O conjunto formado pela coluna, braço(s) e luminária(s)
deverá ser idêntico aos implantados nas imediações (EN2), ou seja, do tipo
HIRONDELE, ou equivalente.

A Presidente da Câmara, Maria Irene da Conceição Barata Joa-
quim. 3000165094
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e em aditamento ao aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 289, de 11 de Dezembro de 2004, a seguir se indica a lista rectificada dos subcontratados dos fornecedores
de equipamento informático (microcomputadores, redes e suportes lógicos) abaixo mencionados, cujas condições de fornecimento foram ho-
mologadas pela Portaria n.º 161/99 (2.ª série), de 23 de Fevereiro:

ANEXO IV

Subcontratados

Microcomputadores

Fornecedor Marca

Identificação

Subcontratados

Morada

Número
do

contrato

911885

911878

911881

Rua do Tenente-Coronel Sarmento, bloco D, rés-
-do-chão, 9000 Funchal.

Avenida de França, 895, 4250-214 Porto .........
Rua do Crasto, 194, 4150-241 Porto .................
Rua de Diogo de Silves, 33-C, 1400-107 Lisboa
Rua da Tóbis Portuguesa, 8-B, 1750-292 Lisboa
Rua de Agostinho Neto, edifício 9, 20, 1750-006

Lisboa.

Rua de Alexandre Herculano, 4, 2795 Linda-a-
-Velha.

Rua de Francisco Sanches, 29, 1170 Lisboa .......
Rua de Moreira de Sá, 83, 4100 Porto ...............
Rua de Melvin Jones, 17, Alfragide, 2610-297

Amadora.
Rua da Carreira, 116, 9000-042 Funchal ............
Rua do Colégio, 34, edifício 2, 9950 Madalena,

Açores.

Núcleo Empresarial Venda do Pinheiro, Rua E,
pavilhão 50, 2669-908 Venda do Pinheiro.

UNISYS (Portugal) � Sistemas de
Informação, S. A., Avenida da
Praia da Vitória, 71-A, 8.º, 1069-
-002.

MICROSIS � Micro. e Sistemas, Rua
do Padre Américo, 8-C, 1600-548
Lisboa.

PAPELACO TI � Soluções Globais
de Telecomunicações e Informá-
tica, S. A., Rua do Visconde Mo-
reira Rey, 18, Linda-a-Pastora,
2799-510 Queijas.

Unisys ..............

PC2000 ...........

AMDAHL .........

MC Computadores

DECSIS II ............
Pamafe ..................
Connecting ...........
Documática ..........
Trendglobal ..........

Prológica ..............

Citronic ................
Digicomp ..............
Cybergal ...............

Taboada & Barros
Micropico .............

Maxicofre .............

ANEXO V

Subcontratados

Redes

Fornecedor

Identificação

Subcontratados

Morada

Número
do

contrato

911894

911886

Avenida da Quinta Grande, 77-A, Alfragide, Ama-
dora.

Rua de Entrecampos, 28, Lisboa .........................

Rua de Entrecampos, 28, Lisboa .........................

DÉCADA INFORMÁTICA, S. A., Avenida de D. Vasco
da Gama, 40, 1400-128 Lisboa.

NEXTIRAONE PORTUGAL � Soluções e Serviços In-
tegrados de Comunicações, L.da

DPW ....................

PT Prime .............

PT Prime .............
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ANEXO VI

Subcontratados

Suportes lógicos

Fornecedor Marca

Identificação

Subcontratados

Morada

Número
do

contrato

911908

911935

Rua de Francisco A. Furtado, 1, 9500 Ponta
Delgada.

Calçada de Laveiras, 1, rés-do-chão, direito, 2670-
-525 Caxias.
Rua de Basílio Teles, 24, 3.º, 1070-021 Lisboa.

Rua de Francisco A. Furtado, 1, 9500 Ponta
Delgada.

Rua do Dr. José de Matos, 98, R-A/F, 8000-502 Faro

BULL Portuguesa � Computadores,
Sociedade Unipessoal, L.da, Ave-
nida de 5 de Outubro, 35, 6.º,
1050-047 Lisboa.

Oracle ...............

Gescor ...............

VB-Data ...............

Timestamp ...........

Advantis Web .......

VB-Data ...............

Visual Forma ........

28 de Janeiro de 2005. � O Subdirector-Geral, José Miguel Fernandes. 3000165132

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Cofre de Previdência
da Polícia de Segurança Pública

Éditos

Nos termos do artigo 30.º do Estatuto deste Cofre de Previdência
da Polícia de Segurança Pública, aprovado pela Portaria n.º 18 836,
de 24 de Novembro de 1961, correm éditos, por 30 dias, a contar
da data da publicação deste anúncio, convidando herdeiros hábeis,
de harmonia com o artigo 25.º do Estatuto, que se julguem com
direitos aos subsídios, por morte, legados pelos subscritores faleci-
dos, abaixo mencionados, a apresentarem documentos justificativos
desse direito:

N.º 00510 � Carolino Augusto Teixeira.
N.º 00652 � Francisco Marques Gonçalves.
N.º 00822 � José Herculano Gaspar.
N.º 01054 � Saúl Rosa.
N.º 01669 � José Guerreiro de Sousa.
N.º 05435 � Francisco Torcato da Conceição Ferreira.
N.º 06382 � José Manuel Machado.
N.º 07231 � José de Jesus Grilo.
N.º 08257 � António Maria Filipe.
N.º 09016 � Manuel João de Sousa.
N.º 09386 � José Manuel da Silva Santos.
N.º 10694 � Francisco Jorge Dias Ferreira.
N.º 11173 � Manuel Morgado Carreira.
N.º 15322 � José Cardoso.
N.º 15795 � João Pereira Rodrigues de Carvalho.
N.º 15878 � António da Cruz Melo.
N.º 15963 � Henrique Ferreira da Silva.
N.º 17016 � Eliseu da Cunha.
N.º 17425 � José da Costa Leitão.
N.º 18815 � Virgílio de Almeida.
N.º 20842 � Fernando Almeida Figueiredo.
N.º 25662 � José Manuel da Silva Chora.
N.º 26588 � José António Moreira David.
N.º 29496 � Carlos Alberto de Fraga Jorge.
N.º 41556 � Lourenço Manuel Soares Antão.
N.º 42487 � Eduardo Jorge Botelho dos Santos.
N.º 44044 � Paulo Jorge Chaves Pereira.
N.º 44545 � Marco Inácio Ferreira

10 de Fevereiro de 2005. � Pela Chefe da Secretaria, António
Marques do Nascimento, subintendente. 3000165081

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS
E FLORESTAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Circunscrição Florestal do Centro
Núcleo Florestal do Centro Litoral

Anúncio

Hasta Pública n.º 1/CFC/NFCL/2005 para alienação
de material lenhoso (Decreto-Lei n.º 307/94)

1 � Entidade pública alienante � Direcção-Geral dos Recursos Flo-
restais, com sede na Avenida de João Crisóstomo, 26-28, 1069-
-040 Lisboa, com o telefone 213124800, telefax 213124980 e o se-
guinte horário: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 17 horas e 30 minutos.

2 � Objectivo da hasta pública � alienação de cerca de 28 609 ár-
vores, com um volume presumível de 36 933 m3, constituindo 39 lo-
tes.

3 � Localização das árvores � matas nacionais de Leiria (conce-
lho da Marinha Grande), Fôja e Urso (concelho da Figueira da Foz).

4 � Documentação:

a) O processo da hasta pública pode ser examinado na sede da
Circunscrição Florestal do Centro, sita na Quinta do Soqueiro,
Rua do Cónego Barreiros, 3500-093 Viseu, e no Núcleo Flo-
restal do Centro Litoral, Avenida de D. Dinis, apartado 61,
2431-901 Marinha Grande, todos os dias úteis, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos;

b) Pode ser adquirido, desde que solicitado em tempo útil e
mediante pagamento de 25 euros, e enviado ou entregue cópia
do processo aos interessados, no prazo de quatro dias úteis
após a recepção do pedido no Núcleo Florestal do Centro
Litoral, na morada indicada na alínea a) tel.: 244568671;
fax: 244566308.

5 � A hasta pública terá lugar às 10 horas do dia 8 de Março de
2005, no Parque Florestal do Engenho, na Marinha Grande, podendo
assistir todas as pessoas interessadas e intervir os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados, cujos documentos foram
aceites pela comissão.

6 � Base de licitação dos lotes � n.os 1, 3, 11, 12, 13, 14, 17,
19, 25, 31 e 37/05 � 35 000 euros; n.os 2, 5, 7, 8, 15, 16, 20, 23,
26, 27, 29, 32, 35 e 38/05 � 40 000 euros; n.os 4, 10 e 30/05 �
42 000 euros; n.os 6, 21, 22 e 24/05 � 36 000 euros; n.os 9, 33 e 34/
05 � 50 000 euros; n.os 18 e 36/05 � 30 000 euros; n.º 28/05 �
45 000 euros; n.º 39/05 � 12 000 euros.
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7 � Condições de pagamento � 25 % do valor da adjudicação é
pago na hasta pública e os restantes 75 % serão liquidados no prazo
de 30 dias a contar da data do acto público.

8 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Re-
pública � 10 de Fevereiro de 2005.

O Chefe do Núcleo Florestal, Rui Rosmaninho. 3000164931

MINISTÉRIO DO TURISMO
Região de Turismo de Setúbal (Costa Azul)

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de técnico profissional principal

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação da co-
missão executiva de 9 de Fevereiro de 2005, foram nomeados para a
categoria de técnico profissional principal, do quadro da Região de
Turismo de Setúbal (Costa Azul), os candidatos Luís Miguel Reisinho
de Oliveira Calha e Ana Sofia Serra Coelho Correia de Ahumada,
aprovados no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 234, de 4 de Outubro de 2004.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação 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.)

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente, Eufrázio Filipe Garcez
José. 3000165196

TRIBUNAIS

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

Anúncio

Processo n.º 2562/03.1TBOAZ
Falência (requerida).
Requerente � Justino Rocha Costa e outro(s).
Requerida � Nídia Maria Azevedo Ferreira da Rocha.

Dr. João Severino, juiz de direito do 1.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível do Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que por sentença de 9 de Fevereiro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Nídia Maria
Azevedo Ferreira da Rocha, divorciada, nascida em 7 de Novembro
de 1957, nacional da Portugal, número de identificação fiscal
174377959, bilhete de identidade n.º 5064990, com domicílio na Rua
de 5 de Outubro, Cimo de Vila, 3700 Cesar, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do presente 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 Augusto Oliveira da Silva, com
endereço na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 46, 2.º, direito,
4200-128 Porto.

9 de Fevereiro de 2005. � O Juiz de Direito, João Severino. �
A Oficial de Justiça, Teresa Lima. 3000165129

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

Anúncio

Processo n.º 2/05.0TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor � Instituto de Solidariedade e Segurança Social � Aveiro.
Devedor � CORKVINHOS, Soc. de Rolhas Para Vinhos, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 2.º Juízo de
Competência Especializada Cível de Santa Maria da Feira, no dia 2 de

Fevereiro de 2005, às 15 horas, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora: CORKVINHOS, Soc. de Rolhas Para Vi-
nhos, L.da, nacional de Portugal, com endereço na Moure, 4335 San-
ta Maria de Lamas, Vfr, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Napoleão de Oliveira
Duarte, com endereço na Rua da Agra, 20, sala 33, 4150-000, 25,
Porto.

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 20 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 7 de Abril de 2005, pelas 14 horas e 30 minutos,
para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação
do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com po-
deres 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 de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação � plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição 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).

2 de Fevereiro de 2005. � A Juíza de Direito, Raquel de Lurdes
Asseiro Teiga. � A Oficial de Justiça, Gracia Marques.

3000165106
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4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 3147/04.0TBSTS.
Falência (requerida).
Requerente � João Luís Dias Baylina e outro(s).
Requerida � M. Monteiro & Costa, L.da, e outro(s).

Dr. Carlos Revez, juiz de direito do 4.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível do Tribunal da Comarca de Santo Tirso:

Faz saber que por sentença de 9 de Fevereiro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida M. Mon-
teiro & Costa, L.da, número de identificação fiscal 500747938, com
domicílio em Ermida � Santa Cristina do Couto, 4780-909 Santo
Tirso, 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 o Dr. Rui Almeida, número de
identificação fiscal 161022308, com endereço na Rua de 25 de Abril,
299, 3.º, direito frente, 4420-356 Gondomar.

10 de Fevereiro de 2005. � O Juiz de Direito, Carlos Revez. �
O Oficial de Justiça, Carlos Oliveira. 3000165179

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 792/04.8TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Económica Montepio Geral.
Requerida � Neves Duarte & Garcia � Soc. de Construções, 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 26 de Janeiro de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Neves Duarte &
Garcia � Soc. de Construções, L.da, com sede na Rua de Mário Fer-
nando Santos, 18, 4.º, direito (antiga Rua da Fábrica de Munições),
1885-027 Moscavide, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

27 de Janeiro de 2005. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000165073

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 250/2002.
Falência (requerida).
Requerente � B. I. G. Capital, SGPS, S. A.
Requerida � Maria José das Dores Francisco.

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 3 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria José
das Dores Francisco, número de identificação fiscal 175211884, com
domicílio na Rua das Escolas Gerais, 130, 3.º, direito, 1100-000 Lis-
boa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores re-
clamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

26 de Janeiro de 2005. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000165182

Anúncio

Processo n.º 405/2002.
Falência (requerida).

Requerente � ANLORBEL � Comércio de Materiais de Construção
e Decoração, S. A.

Requerida � VIDUPE � Sociedade de Construção e Revestimentos,
L.da

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 7 de Dezembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida VIDUPE �
Sociedade de Construção e Revestimentos, L.da, com sede em Casais
da Serra, Milharado, Mafra, 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 es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

28 de Janeiro de 2005. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000165075

Anúncio

Processo n.º 953/04.0TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � P. G. C. V. � Plataforma de Gestão, Consultoria e

Venda de Bens à Distância, S. A.

A Dr.ª Elisabete Assunção, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 3 de Fevereiro de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerente P. G. C. V. �
Plataforma de Gestão, Consultoria e Venda de Bens à Distância, S. A.,
com sede na Avenida do Restelo, 35, 1.º, Lisboa, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

4 de Fevereiro de 2005. � A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000165089

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

Anúncio

Processo n.º 644/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Presidente Com. Credores � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da

Póvoa de Varzim.
Falidos � José Silva Campos e outro(s).

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

Faz saber que por sentença de 28 de Janeiro de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de José Silva Campos e espo-
sa, Maria Manuela Jesus Fonseca Campos, com domicílio na Rua da
Conceição, 8, 1.º, 4490 Póvoa de Varzim, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Pedro Pires Martins da
Silva, com escritório na Rua de Santa Maria dos Anjos, Edifício Pa-
raíso, ent. 3, 1.º, direito, 4740 Esposende.

4 de Fevereiro de 2005. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira.

3000165195

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara datado de 10 de Fevereiro de 2005, foi determinado
celebrar contrato administrativo de provimento com Maria Gabriela
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Ramos Cabral Coelho, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com a alínea c)
do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com as adapta-
ções constantes do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para
frequência de estágio de ingresso na carreira técnica superior, na se-
quência do concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de técnico superior estagiário, área de economia regional/desenvol-
vimento regional.

O referido contrato terá início no prazo máximo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, João José
Martins Nabais. 1000277366

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Aviso de nomeação

1 � Torna-se público que, por meu despacho datado de 26 de Ja-
neiro de 2005, nomeei para o cargo de arquitecto de 2.ª classe o can-
didato Rodrigo Augusto Correia de Oliveira, na sequência do concurso
externo de ingresso publicitado pelo aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 166, do dia 16 de Julho de 2004. O candidato
foi dispensado da frequência de estágio, com fundamento na Jurispru-
dência do Tribunal de Contas e na informação fornecida pelo chefe
da Divisão de Obras Municipais, onde consta que o candidato agora
nomeado exerceu funções de arquitecto em regime de contrato de
trabalho a termo certo, por período superior ao legalmente exigido
para frequência de estágio probatório.

2 � O nomeado deverá aceitar a presente nomeação, num prazo
de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Barbosa.
3000165193

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.º 28/2005

Em conformidade com o disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu
despacho datado de 9 de Dezembro de 2004, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 5/P/2002, de 14 de Janeiro,
expressa na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se encon-
tram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia
seguinte à data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, os concursos externos de ingresso para admissão de dois esta-
giários com vista ao provimento de:

Referência I � técnico superior de 2.ª classe � engenharia do
ambiente (um lugar);

Referência II � técnico superior de 2.ª classe (um lugar).

1 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, altera-
do pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, e respectivas alterações aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro.

2 � Validade dos concursos � os concursos visam exclusivamente
o preenchimento das vagas mencionadas, caducando com o seu pre-
enchimento.

3 � Conteúdo funcional de ambos os concursos � funções de in-
vestigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos
científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão su-
perior, requerendo uma especialização e formação básica de nível de
licenciatura. (Despacho do SEALOT n.º 38/88, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989).

4 � Local de trabalho � área do município da Azambuja.
5 � A remuneração base para ambas as categorias é, conforme o

previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-

bro, escalão 1, índice 315, a que corresponde o vencimento ilíquido
mensal de 999,05 euros, havendo direito às demais regalias vigentes
para os trabalhadores da administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 � Gerais � os previstos no 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, designadamente:

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

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

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

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

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

exercício da função a que se candidata e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais:

Referência I � possuir licenciatura em Engenharia do Ambiente;
Referência II � possuir licenciatura em Administração Pública

e Autárquica.

7 � Candidatos portadores de deficiência � nos termos do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos
com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %,
têm preferência em caso de igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

8 � Formalização de candidaturas � mediante requerimento, diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal da Azambuja, entregue, con-
juntamente com os documentos que o devam instruir, na Secção de
Gestão e Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Praça
do Município, 19, 2050-315 Azambuja, pessoalmente ou através de
carta registada, com aviso de recepção, expedida dentro do prazo de
apresentação de candidaturas.

9 � Dos requerimentos deverão constar, sob pena de exclusão, os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, morada comple-
ta, número, data, validade e serviço emissor do bilhete de
identidade, número fiscal de contribuinte e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Pedido para ser admitido ao concurso e identificação do

mesmo, devendo referir o número, série e data do Diário da
República em que foi publicado o presente aviso;

d) Declaração, em alíneas separadas, no próprio requerimento,
sob compromisso de honra, de que reúne os requisitos gerais
de admissão ao concurso e de provimento em funções públi-
cas prevista 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 6.1 deste
aviso);

e) Declaração, sob compromisso de honra, de qual o grau de
incapacidade e tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção (no caso de
deficiente);

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
passíveis para apreciação do seu mérito ou que possam cons-
tituir motivo de preferência legal, os quais, no entanto, só
serão considerados se devidamente comprovados.

9.1 � Documentos que deverão, obrigatoriamente, acompanhar o
requerimento:

a) Curriculum vitae pormenorizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte fiscal;
c) Certificado(s) comprovativo(s) das habilitações literárias e

profissionais ou fotocópia(s) do(s) mesmo(s).

10 � A não apresentação dos documentos exigidos e as candidatu-
ras que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso se-
rão excluídas.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumento comprovativo das suas declarações.

12 � As falsas declarações e a apresentação ou entrega de documen-
tos falsos pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
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13 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos específicos;
b) Avaliação curricular; e
c) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova escrita de conhecimentos específicos visa avaliar
os níveis de conhecimentos exigíveis aos candidatos, adequados ao
exercício das funções a que se candidatam e terá a duração de duas
horas, com consulta, sendo interdita a utilização de manuais anota-
dos. Esta prova será graduada de 0 a 20 valores, sendo a respectiva
classificação obtida através da soma das pontuações atribuídas a cada
resposta e, eliminatória para os candidatos que obtiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

13.2 � Programa da prova � a prova escrita de conhecimentos
específicos incidirá sobre as seguintes matérias:

Referência I:

Organização política e gestão das autarquias:

a) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece
o quadro de competências, bem como o Regime
Jurídico de Funcionamento dos Órgãos das Autar-
quias Locais (municípios e freguesias);

b) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local (Decre-
to-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro).

Protecção e conservação ambiental:

a) Lei n.º 11/87, de 4 de Abril, Lei de Bases do Am-
biente;

b) Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto � normas
de qualidade das águas em função dos seus usos;

c) Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � Regime
Jurídico das Empreitadas e Obras Públicas;

d) Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro � regras
a que fica sujeita a gestão de resíduos;

e) Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio � regras a que
fica sujeito o transporte de resíduos dentro do ter-
ritório nacional;

f) Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho � estabe-
lece o regime de protecção e controlo da qualidade
do ar;

g) Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro �
altera o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novem-
bro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído;

h) Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agos-
to � aprova o Regulamento Geral de Sistemas Pú-
blicos e Prediais de Distribuição de Águas e Drena-
gem de Águas Residuais.

Referência II:

a) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local (Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

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

c) POCAL � Plano Oficial de Contabilidade das Autar-
quias Locais � Decreto-Lei n.º 54-A/99, Lei n.º 162/
99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000,
de 2 de Dezembro.

13.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos na área do concurso aberto, numa es-
cala de 0 a 20 valores, com base na análise do respectivo currículo
profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção será classificada numa
escala de 0 a 20 valores e visa determinar e avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos e terá uma duração apro-
ximada de quinze minutos.

13.5 � Os critérios de avaliação e factores de ponderação dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão das actas da
reunião dos júris dos concursos, a realizar para o efeito, as quais serão
facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

14 � A classificação final será atribuída de acordo com a média
aritmética simples, da classificação obtida nos métodos de selecção
referidos, sendo excluídos os candidatos que obtiverem classificação
final inferior a 9,5 valores.

15 � A realização dos métodos de selecção será marcada posteri-
ormente, sendo o dia, hora e local comunicados, oportunamente, aos
interessados.

16 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos dos artigos 34.º e 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, afixadas no átrio da Câmara Municipal da
Azambuja e delas será dado conhecimento aos interessados.

17 � Os júris dos concursos terão a seguinte composição:

Referência I:

Presidente � engenheiro Pedro Manuel Pereira Bourgard,
director do Departamento de Infra-Estruturas e Obras
Municipais.

1.º Vogal efectivo � engenheiro Filipe Nuno Silvestre Fi-
gueiredo, chefe de Divisão de Obras Municipais.

2.º Vogal efectivo � engenheiro Nelson Luís Campos Mar-
celo dos Santos, técnico superior de 2.ª classe.

1.º Vogal suplente � engenheiro Maria de Lurdes de Sousa
Durão Branco Cláudio, técnica superior de engenharia civil
principal.

2.º Vogal suplente � engenheiro José Miguel Ribeiro Félix,
técnico superior de engenharia civil de 2.ª classe.

Referência II:

Presidente � Dr.ª Maria Irene Lameiro dos Santos, chefe
da Divisão Administrativa e Financeira.

1.º Vogal efectivo � Dr.ª Paula Pinheiro, técnica superior
de informática de gestão de 2.ª classe.

2.º Vogal efectivo � Dr.ª Maria Teresa Pereira Cardoso,
técnico superior de direito de 2.ª classe.

1.º Vogal suplente � Maria Adelaide Paeta Dias Gordo,
chefe de secção.

2.º Vogal suplente � Maria Isabel Ramos Moura Simões,
chefe de secção.

Os presidentes dos júris serão substituídos, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelos 1.os vogais efectivos respectivos.

18 � Forma de ingresso � o provimento será efectuado em re-
gime de estágio, de acordo com o Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, através de contrato administrativo de provimento ou em
comissão de serviço extraordinária. O estágio terá carácter proba-
tório, com duração de um ano, devendo integrar a frequência de
cursos de formação directamente relacionados com as funções a
exercer.

18.1 � Finda a frequência dos estágios, os candidatos admitidos
serão providos a título definitivo, em lugares da categoria de técnico
superior de 2.ª classe, desde que obtenham a classificação final de
estágio não inferior a Bom (14 valores).

18.2 � A avaliação e classificação final dos estágios resulta da média
aritmética simples, numa escala de 0 a 20 valores, da avaliação de:

1) Relatório de estágio;
2) Classificação de serviço obtida durante o período de estágio.

18.3 � Os júris dos concursos serão os respectivos júris dos está-
gios, podendo ser alterados por motivos ponderosos e devidamente
justificados.

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

9 de Fevereiro de 2005. � O Vereador do Pelouro da Administra-
ção Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000277354

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

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 meu despacho de 27 de
Janeiro de 2005 vai proceder-se à abertura do período de discussão
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pública relativa à operação de alteração ao loteamento sito no L. de
Rua Nova, freguesia de Pedra Furada, concelho de Barcelos, titulado
pelo alvará de loteamento n.º 064/96, de 27 de Setembro de 1996,
em que é requerente Jorge Oliveira Gomes e Outro, contribuinte
n.º 158569202, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

1 de Fevereiro de 2005. � O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000277350

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso

António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Munici-
pal da Batalha:

Torna público, para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conjugação com o artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro, que irá decorrer o período de discussão pública, relativo à
proposta de operação urbanística de loteamento com obras de urbani-
zação, em nome de António Cristina Rodrigues, sito em Pinheiros,
freguesia e concelho da Batalha.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar o processo na Divisão de Obras
Particulares desta Câmara Municipal. Reclamações, sugestões ou in-
formações, que possam ser consideradas no âmbito do processo de
licenciamento (processo de loteamento n.º 215/2004), devem ser di-
rigidas, por escrito, ao presidente da Câmara Municipal da Batalha ou
entregues pessoalmente na Divisão de Obras Particulares, durante o
horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 1000277377

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 66/2005

Concurso externo de ingresso para preenchimento
de um lugar de técnico superior/serviço social

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

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público que, de harmonia com o meu
despacho de 25 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário com vista ao provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe/serviço social, do quadro desta Câmara
Municipal.

2 � Requisitos de admissão:
2.1 � São requisitos gerais de admissão os constantes no n.º 2 do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/91, 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 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 das 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 da vacinação obri-
gatória.

2.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea d) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, concretamente, a posse da licenciatura em
serviço social.

2.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos em 2.1 e
2.2 até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

3 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração a
atribuir será correspondente ao escalão 1, índice 321, a que corres-
ponde o vencimento mensal de 1018,08 euros e as condições de tra-
balho e regalias sociais vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

4 � Descrição de funções � as funções são as descritas no despa-
cho n.º 5651/2004, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70,
de 23 de Março.

5 � Local de prestação de serviço � área do município de Bena-
vente.

6 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares pos-
tos a concurso e esgota-se com o preenchimento dos mesmos.

7 � Composição do júri:

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara Mu-
nicipal.

Vogais efectivos:

Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câma-
ra Municipal, que substituirá o presidente do júri, nas suas
faltas e impedimentos.

Maria do Carmo Gameiro Francisco, técnica superior prin-
cipal/serviço social.

Vogais suplentes:

Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre Macha-
do, chefe da Divisão Municipal de Gestão de Recursos
Humanos.

Sónia Sofia Travessa Barrué Dinis, técnico superior de
2.ª classe de Gestão de Recursos Humanos.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção são os seguin-
tes: prova escrita de conhecimentos, com carácter eliminatório, ava-
liação curricular e entrevista profissional de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

8.1 � A prova de conhecimentos terá a duração de 2 horas e
30 minutos e versará sobre as seguintes matérias e diplomas legais:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � Quadro de Competênci-
as e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Muni-
cípios e Freguesias;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio � Regime de Férias, Faltas e Licenças;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro� que aprova o Estatu-
to Disciplinar;

Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Despacho n.º 5651/2004 (2.ª série), de 23 de Março;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de No-

vembro;
Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro;
Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio;
Decreto-Lei n.º 283/2003, de 8 de Novembro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/99, de 26 de Maio;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2001, de 9 de Abril;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2001, de 6 de Agosto;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2004, de 13 de Abril;
Despacho n.º 18 147/2004 (2.ª série), de 30 de Agosto;
Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto;
Portaria n.º 730/2004, de 24 de Junho;
Despacho n.º 24/2005 (2.ª série), de 3 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho.

Bibliografia a consultar:

1) Ander-Egg, Ezequiel � Introdução ao Trabalho Social, Vo-
zes, Petrópolis, 1995, Brasil;

2) Ruivo, Fernando � Poder Local e Exclusão Social, Quarte-
to, 2000, Coimbra.
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8.2 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
seguintes elementos:

AC =
 HA + FP + EP

3
em que:

HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Habilitações académicas (HA) � será ponderado o grau académico.
Formação profissional (FP) � serão ponderadas as acções de for-

mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funcio-
nal posta a concurso.

Experiência profissional (EP) � será ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso se
encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua natureza e dura-
ção.

8.3 � A entrevista profissional será pontuada de 0 a 20 valores e
tem, como objectivo, avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo
ponderados os conhecimentos profissionais e a experiência profissio-
nal, a motivação profissional, o sentido de responsabilidade, a inici-
ativa e a capacidade de expressão.

8.4 � De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponde-
ração da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, constam de acta de reu-
nião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8.5 � A classificação final, traduzida numa escala de 0 a 20 valo-
res, será obtida de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PT + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PT = prova conhecimentos teóricos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � O júri de estágio é composto pelos mesmos membros do júri
de selecção.

10 � O estágio tem a duração de um ano e obedece:

a) Ao preceituado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, se o concorrente admitido não estiver inte-
grado nos quadros da Administração Pública;

b) Ao preconizado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, conjugado com o n.º 1 do artigo 24.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se o concorrente admitido já possuir nomeação
definitiva.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas, mediante requerimento modelo tipo a fornecer pela
Secção de Gestão de Recursos Humanos ou requerimento elaborado
pelo candidato onde conste, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação em que se encontra relativamente a cada requi-
sito previsto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e constantes no n.º 2 do presente aviso. O requerimento é di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal de Benavente, Praça do
Município, 2130 Benavente, podendo o mesmo, bem como os do-
cumentos que o devam acompanhar, ser entregue, pessoalmente, na
Secção de Gestão de Recursos Humanos ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado.

11.1 � Juntamente com os requerimentos os candidatos deverão
apresentar:

a) Documentos comprovativos dos requisitos constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e constantes no n.º 2.1 do presente aviso, os quais são
dispensados para admissão a concurso, com excepção do exi-
gido na alínea c) do n.º 2.1 do presente aviso, se o candidato
declarar, no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra relativamente a cada requisito aí previsto;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte.
d) Documentos comprovativos dos dados constantes da ava-

liação curricular, bem como de outros elementos que os can-
didatos considerem relevantes para apreciação do seu méri-
to ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
serão considerados, se devidamente comprovados.

12 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com grau de
incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferência,
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

12.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos abran-
gidos pelo n.º 12 do presente aviso, devem declarar no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, assim como indicar no requerimento de
admissão as respectivas capacidades de comunicação/expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovati-
vo dessa mesma deficiência.

13 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada no
edifício dos Paços do Município.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados, nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

25 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000277380

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 03/05

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência do despa-
cho do presidente da Câmara datado de 15 de Dezembro de 2004, se
encontra aberto concurso interno de ingresso para admissão de um
estagiário (M/F), da carreira de administração pública, grupo de pes-
soal técnico superior, com vista ao provimento na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe, para exercer funções na área de contabi-
lidade, do município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, a saber:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

2.2 � Especiais:
2.2.1 � Ser funcionário ou agente há mais de um ano, nos termos

previstos no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

2.2.2 � Possuir, como habilitações literárias, licenciatura na área
de administração pública.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 321 da categoria de

técnico superior estagiário, nos termos do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � funções consulti-
vas de natureza científico-técnica, exigindo um elevado grau de qua-
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lificação, de responsabilidade, iniciativa e autonomia, assim como
um domínio total da área de especialização e uma visão global da
administração que permita a interligação de vários quadrantes e
domínios de actividade, tendo em vista a preparação de tomada de
decisão.

5 � Composição do júri do concurso e de estágio:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guima-

rães, director municipal, e Luís José Teixeira Silva, chefe de
divisão.

Substituto do presidente � primeiro vogal efectivo.
Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,

e João Manuel Correia Lima, director de departamento.

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entrevista
profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e nature-
za teórica, com duração máxima de três horas. Programa da prova de
conhecimentos e legislação necessária à sua realização: Regime Jurí-
dico de Férias Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes �
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Código do Procedimento Ad-
ministrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na ver-
são do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Regulamento do Siste-
ma de Controlo Interno dos Serviços da Câmara Municipal de Braga �
Edital n.º 91/2001; Regulamento de Organização dos Serviços Muni-
cipais da Câmara Municipal de Braga, publicado no apêndice
n.º 155 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 282, de 6 de Dezembro;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro; Quadro de transferência de atribuições e competências para as
autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Finanças Lo-
cais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada pelas Leis n.os 109-B/
2001, de 27 de Dezembro, 15/2001, de 5 de Junho, 94/2001, de 20 de
Agosto, 3-B/2000, de 4 de Abril, 87-B/98, de 31 de Dezembro, 2/2002,
de 28 de Agosto, e 13/98, de 25 de Agosto; Plano Oficial de Conta-
bilidade das Autarquias Locais (POCAL) Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fe-
vereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
Abril; classificação económica das receitas e despesas públicas �
Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro; Código do IVA e legis-
lação complementar; Código do imposto de selo e legislação comple-
mentar; Fiscalização prévia e sucessiva do Tribunal de Contas � Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pelas Leis n.º 87-B/98, de 31 de
Dezembro, e 1/2001, de 4 de Janeiro, Resolução n.º 7/98/MAI.19-
-1.ª S/PL.

6.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo facultada aos candidatos, quando
solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento de
Recursos Humanos, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para Câmara Municipal de Braga (Departamento de
Recursos Humanos), Convento do Pópulo, 4704-514 Braga, no pra-
zo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste
aviso.

7.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos ou no site www.cm-braga.pt,
deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero fiscal de contribuinte, situação militar, morada, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

7.3 � Documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referi-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2.1 deste aviso,
podendo ser dispensada a sua apresentação, desde que os

candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma dessas
condições;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias, sob
pena de exclusão, bem como do bilhete de identidade.

7.4 � Os candidatos que não possuem vínculo a este município
deverão fazer prova dos requisitos especiais referidos no n.º 2.2 deste
aviso.

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

8 � Regime de estágio:
8.1 � O provimento do lugar fica dependente da aprovação em

estágio a realizar durante um ano, com classificação não inferior a
Bom (14 valores), nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, sendo a sua frequência feita em re-
gime de contrato administrativo de provimento, no caso de indiví-
duos não vinculados à função pública, ou em comissão de serviço
extraordinária, nos restantes casos, conforme artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

8.2 � Na avaliação do estágio, serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o tempo de estágio.

Qualquer dos factores será classificado de 0 a 20 valores, sendo a
classificação final resultante da média aritmética simples das classifi-
cações daqueles factores.

9 � A relação dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 1000277359

Aviso DRH n.º 04/05

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência do des-
pacho do presidente da Câmara datado de 3 de Setembro de 2004,
se encontra aberto concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares (M/F), na categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se, da carreira de desenhador, para exercer funções na área do mu-
nicípio de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:

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

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

2.2 � Especiais � possuir como habilitações literárias, curso tec-
nológico adequado, curso das escolas profissionais, curso que confira
certificado de qualificação profissional de nível III ou curso equipara-
do, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Quota de emprego � relativamente ao sistema de quotas para
pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou supe-
rior a 60 %, dar-se-á cumprimento ao previsto no artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devendo o requerente de-
clarar, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade
e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do
documento comprovativo.
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4 � Remuneração e condições de trabalho:
4.1 � A remuneração corresponderá ao índice 199, da categoria

de técnico profissional de 2.ª classe, da carreira de desenhador, nos
termos do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

5 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto na Porta-
ria n.º 351/87, publicada na 2.ª série do Diário da República, de 29 de
Abril.

6 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador, e Lu-

ciano da Costa Carvalho Dias, director municipal.
Substituto do presidente � primeiro vogal efectivo.
Vogais suplentes � José Manuel Cardoso Pereira e Alfredo Ma-

nuel Castilho Riscado Barata, chefes de divisão.

7 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos
e entrevista profissional de selecção.

7.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita, com
duração máxima de duas horas. Do programa da prova de conheci-
mentos consta: aferição de conhecimentos na área de geometria des-
critiva, fazendo uso do programa escolar dos respectivos cursos pro-
fissionais.

7.2 � Bibliografia � a correspondente às matérias previstas nos
currículos escolares.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

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

mento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento de
Recursos Humanos, pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção para, Câmara Municipal de Braga, Convento Pópulo, 4704-
-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso.

8.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos ou no site www.cm-braga.pt,
deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, esta-
do civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, situação militar, morada, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso.

8.3 � Documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2.1 deste aviso, podendo
ser dispensada a sua apresentação, desde que os candidatos
declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma dessas condições.

b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou pro-
fissionais, sob pena de exclusão, bem como do bilhete de
identidade.

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

9 � A relação dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 1000277362

Aviso DRH n.º 05/05

Nomeações

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de

17 de Outubro, torna-se público que o presidente da Câmara Munici-
pal de Braga procedeu às seguintes nomeações:

Maria Luísa Ribeiro Melo Silva � nomeada definitivamente, por
despacho de 28 de Janeiro de 2005, para a categoria de téc-
nico profissional especialista da carreira de animação cultural,
ficando posicionada no escalão 1, índice 269, precedido que
foi concurso interno de acesso geral.

Maria Amélia Rodrigues Pereira � nomeada definitivamente, por
despacho de 28 de Janeiro de 2005, para a categoria de téc-
nico profissional principal da carreira de animação cultural,
ficando posicionada no escalão 2, índice 249, precedido que
foi concurso interno de acesso geral.

Maria João Castro Sequeira Braga Pestana Silva � nomeada
definitivamente, por despacho de 31 de Janeiro de 2005, para
a categoria de assessor principal da carreira de administração
pública, por aplicação dos artigos 29.º e 30.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Abril, aplicada à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, ficando posicionada no esca-
lão 1, a partir de 30 de Outubro de 2004.

As referidas nomeações estão isentas de visto do Tribunal de Con-
tas (artigo 114.º, n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

Os nomeados deverão assinar os termos de aceitação de nomeação
no prazo legal de 20 dias.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 1000277364

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso de nomeação

Torna-se público que, por meu despacho datado de 2 de Fevereiro
de 2005, foi nomeado na categoria de técnico profissional de 1.ª classe,
da carreira de técnico profissional (guia intérprete), do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, o candidato Alexandre Herculano e
Castro de Freitas Alves, aprovado no concurso interno de acesso,
aberto nos termos do aviso n.º 22/04, de 1 de Maio, cuja lista de clas-
sificação final foi homologada dia 3 de Janeiro de 2005 e publicitada
por afixação no placard da Secção de Recursos Humanos no dia 7 de
Janeiro de 2005.

O candidato deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias, contados a
partir da data da publicação deste aviso no Diário da República. [Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas � alínea c) do
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Jor-
ge Nunes. 3000165134

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos recursos humanos, de 1 de Fevereiro de 2005, foi nomea-
da a título definitivo, 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, a candidata a seguir
classificada no concurso interno de acesso limitado para provimento
de quatro lugares de chefe de secção, aberto por aviso datado de 26 de
Janeiro de 2004:

Isabel Maria Inácio Rebolo Caetano � chefe de Secção de Apro-
visionamento e Património.

Mais se torna público que através do mesmo despacho o chefe de
secção José de Brito Silva Martins, passa a exercer funções de chefe
de Secção Financeira.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2005. � O Vereador dos Recursos Humanos,
Manuel da Conceição Colaço. 1000277360

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
estabelecido no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
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Novembro, e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, e por meu despacho de 1 de Fevereiro de 2005, no uso da
competência que me foi delegada por despacho do presidente da Câma-
ra Municipal de 25 de Janeiro de 2002, foi reclassificada profissio-
nalmente a funcionária Fernanda Guerreiro dos Santos Felício na ca-
tegoria de tesoureiro especialista, escalão 1, índice 337.

1 de Fevereiro de 2005. � O Vereador dos Recursos Humanos,
Manuel da Conceição Colaço. 1000277361

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos recursos humanos de 23 de Março de 2004, foram nomea-
dos a título provisório, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local,
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os candidatos classi-
ficados, nos concursos externos de ingresso para provimento de dois
lugares de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais e dois
lugares de motorista de pesados, abertos por aviso datado de 23 de
Agosto de 2004, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 212,
de 8 de Setembro de 2004:

1.º Manuel António Rosa Raposo � condutor de máquinas pe-
sadas e veículos especiais � 17,67 valores.

2.º Nelson Manuel Rosa Raposo � condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais � 15,67 valores.

Por opção do candidato classificado em 1.º lugar, Manuel António
Rosa Raposo, que prescindiu do lugar de motorista de pesados para
ser nomeado em condutor de máquinas pesadas, são nomeados os
candidatos classificados em 2.º e 3.º lugar:

2.º António José Caçoila Marques � motorista de pesados �
16,33 valores.

3.º Eduardo Fernando Brito Revés � motorista de pesados �
16 euros valores.

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

3 de Fevereiro de 2005. � O Vereador dos Recursos Humanos,
Manuel da Conceição Colaço. 1000277358

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
15 de Outubro de 2004, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com, Nuno Alexandre Carvalho Magalhães, em regime de
avença, pelo prazo de um ano, com início em 18 de Outubro de 2004,
para prestar serviços como professor de educação física.

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Albertino Tei-
xeira da Mota e Silva. 1000277355

CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-se público que, por meus
despachos de 1 de Fevereiro de 2005, no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se proce-
deu à reclassificação profissional, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 7.º e n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, dos funcionários:

Margarida Maria Pacheco Poiarês, auxiliar administrativo, para
a categoria de técnico superior de 2.ª classe (comunicação e
relações públicas), da carreira técnica superior, do grupo de
pessoal técnico superior, escalão 1, índice 400.

Paulo Jorge Ferreiro Santos, auxiliar técnico de turismo, para a
categoria de técnico superior de 2.ª classe (história), da car-

reira técnica superior, do grupo de pessoal técnico superior,
escalão 1, índice 400.

As presentes reclassificações foram precedidas do exercício efecti-
vo das funções correspondentes à nova carreira em comissão de ser-
viço extraordinária, pelo período de um ano, nos termos do disposto
na alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, e artigos 6.º, n.os 1 e 2, e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, e deverão produzir efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2005.

Os referidos funcionários deverão proceder à aceitação dos lugares
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Nomeações isentas de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000277357

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Licença de operação de loteamento

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Torna público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 27.º e
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período de discussão
pública terá o seu início no 8.º dia, a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, e a duração de 15 dias, relativo ao
pedido de proposta de alteração da licença de operação de loteamento,
a que se refere o alvará de loteamento n.º 17/1995, emitido pela Câmara
Municipal da Guarda em 30 de Outubro de 1995 e registado em 30 de
Outubro de 1995, emitido em nome de Miguel Marques Matias, resi-
dente na Avenida da Cidade de Salamanca, 66, Guarda, contribuinte
n.º 130867543, e Purificação Celeste Sousa Gonçalves Monteiro, re-
sidente em Fonte dos Amores, lote 18, Guarda, contribuinte
n.º 102739900, para o prédio sito em Torrão, freguesia de Sé, Guar-
da, descrito na Conservatória do Registo Predial da Guarda, sob o
n.º 1322/19900205, inscrito na matriz sob o artigo 1818.

Mais se torna público que a referida alteração é requerida por Luís
António Severino, residente em Rua do Engenheiro Adelino Amaro
da Costa, 36, Guarda, e consta do seguinte:

Alterações (lotes n.os 1 e 2), Aumento das áreas de construção
de habitação, garagem e implantação previstas para os referi-
dos lotes, respectivamente de 34 m2, 17 m2 e 17 m2, no caso
do lote n.º 1, e de 48 m2, 24 m2 e 24 m2, no caso do lote n.º 2,
alterações estas que significam um acréscimo de área total de
construção de habitação prevista para o loteamento de 82 m2 e
um acréscimo de área total de construção de garagens de 41 m2.

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento, encontra-se disponível para consulta nos dias úteis, das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de
Obras Particulares da Câmara Municipal da Guarda, acompanhada da
informação técnica, elaborada pelo Departamento de Planeamento e
Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição da licença de alteração à operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigi-
das ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, e dentro do prazo
de discussão pública.

26 de Janeiro de 2005. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000277378

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares da carreira de assistente administrati-
vo, da categoria de assistente administrativo principal,
integrada no grupo de pessoal administrativo do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Por ter saído com inexactidão o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 10, de 14 de Janeiro de 2005, relativo ao
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concurso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares
da carreira de assistente administrativo, da categoria de assistente
administrativo principal, integrada no grupo de pessoal administrati-
vo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, se
publica o presente aviso rectificativo, sendo aditado ao aviso de aber-
tura do concurso, o ponto que a seguir se indica, em tudo o mais se
mantendo o teor do aviso antes publicado.

6.3 � Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

As candidaturas serão aceites no prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso rectificativo no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 3000165136

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da carreira de assistente administrativo, da cate-
goria de assistente administrativo especialista, do gru-
po de pessoal administrativo do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Por ter saído com inexactidão o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 10, de 14 de Janeiro de 2005, relativo ao
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar da
carreira de assistente administrativo, da categoria de assistente admi-
nistrativo especialista, integrada no grupo de pessoal administrativo
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, se pu-
blica o presente aviso rectificativo, sendo aditado ao aviso de abertu-
ra do concurso, o ponto que a seguir se indica, em tudo o mais se
mantendo o teor do aviso antes publicado.

6.3 � Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

As candidaturas serão aceites no prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso rectificativo no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 3000165137

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso n.º 6/2005 (DU)

Para os efeitos do disposto no artigo 27.º e nos termos do n.º 3 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,
torna-se público que, após um período de oito dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso, é aberto um período de discus-
são pública durante 15 dias úteis, que objectiva o pedido de alterações
ao lote n.º 6, titulado pelo alvará de loteamento n.º 3/89, concedido
a Joaquim Nunes Ribeiro e formulado por Abel dos Santos Moura,
proprietário do referido lote.

Para tanto se informa que o processo pertinente pode ser consul-
tado nos dias úteis, durante as horas normais de expediente.

10 de Janeiro de 2005. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Faria Santalha. 1000275803

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso de reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 19 de Janeiro de 2005, foi autorizada a reclassificação dos funci-
onários Alexandra Maria Gomes da Costa, Delfina Ribeiro da Silva
Soares, Emília da Costa e Silva Lages, Helena Maria Martins Fonse-
ca, Hugo Alexandre Teixeira Cunha Ferreira, Maria Amélia Ferreira
de Sousa Soares, Maria da Conceição Dias da Nova Calvário, Maria
Emília da Costa Soares Marques, Maria Emília Vieira da Costa, Maria
Esperança Moreira Santos Miranda, Maria de Fátima Fernandes
Cerqueira Oliveira, Maria de Fátima Silva Mendes Reis, Maria Goreti
Maia Moreira da Silva, Maria Helena Oliveira Mendes Moutinho,
Maria Ilídia da Silva Soares Mota, Maria João Azevedo da Silva
Viegas, Maria de Lurdes Fernandes Carvalho Bastos, Maria Manuela
Silva Pereira Pinto Monteiro, Rosa Alexandrina da Silva Teixeira
Quelhas, Rosa Maria Neves Lourenço, Susana Maria Dantas dos
Santos Lisboa e Virgínia Rosa Rebelo Ferreira Gonçalves, em re-
gime de comissão de serviço extraordinária por seis meses, para a
carreira de auxiliar de acção educativa, nos termos da alínea e) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjuga-

do com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro.

[Isentas de visto do Tribunal de Contas nos termos da alínea c) do
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

25 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000277372

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Janeiro de 2005, foram nomeados, para a categoria de agente
municipal de 1.ª classe da carreira de polícia municipal, nos termos
do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os candida-
tos classificados em concurso, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 205, de 31 de Agosto de 2004, Paulo Jorge
Pereirinha Teixeira, Paulo Alexandre Silva Martins, Elisabete Rodri-
gues Pereira e Paulo Manuel Carvalho Magalhães, tendo os mesmos
o prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso para tomar
posse do respectivo lugar.

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000277374

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de arqueologia (estagiário), do
grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pes-
soal.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal datado de 6 de Janeiro de 2005, no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de arqueologia (estagiário), do gru-
po de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o provi-
mento da vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchimento,
tendo o candidato com deficiência (com um grau de incapacidade igual
ou superior a 60 %) preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de
Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, e 233/94, de 15 de
Setembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

4 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicada pelo ofício circular n.º 3/DEAS/
2000, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 28/97,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, de 21 de Julho
de 1997 � executa ou coordena a execução de todo o tipo de traba-
lhos específicos no âmbito da arqueologia, no campo, em meio urba-
no, em gabinetes ou laboratórios, elabora estudos, concebe e desen-
volve projectos, emite pareceres e participa em reuniões, comissões
e grupos de trabalho em unidades orgânicas de funcionamento, de
âmbito nacional ou internacional, tendo em vista a tomada de deci-
são superior sobre as medidas de política que interessam à arqueolo-
gia, bem como participa na concepção e aferição de critérios de se-
lecção do pessoal da área de arqueologia nos organismos da
administração central, regional e local. Nesse sentido, o arqueólogo
pode realizar as seguintes actividades: prospecções, escavações,
peritagens e informações, estudos diversos (bibliográficos, sobre ma-
teriais, sobre estações, de impacto arqueológico, de planeamentos,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 37 � 22 de Fevereiro de 2005 3855

etc.), exposições, conferências, condução de visitas, elaboração de
publicações, ensino, participação em comissões técnicas de gestão e
controlo dos planos de ordenamento do território, emissão de pare-
ceres sobre normas de protecção de gestão do património arqueológi-
co ou sobre projectos de conservação, restauro e musealização de
imóveis e sítios arqueológicos.

6 � Local de trabalho � a função correspondente ao lugar posto
a concurso será desempenhada na área do concelho de Monforte.

7 � Vencimento � escalão 1, índice 321, vencimento mensal
ilíquido de 996,17 euros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 57/2004, de
19 de Março.

8 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

9 � Requisitos especiais de admissão � licenciatura adequada ao
desempenho de funções do lugar a prover.

10 � Apresentação de candidaturas:
11 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente avi-
so no Diário da República.

11.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo correio, registado
e com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Monforte, Praça
da República, apartado 4, 7450-115 Monforte, expedidas até ao ter-
mo do prazo fixado neste aviso para a apresentação das candidaturas,
ou entregue pessoalmente na Secção de Gestão de Recursos Humanos
e Formação, durante o período de expediente, no qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e respectivo arquivo de identificação, número de con-
tribuinte, residência, código postal e número de telefone);
quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração, se devidamente comprovados;

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

rir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

12 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

12.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (PEC);
b) Avaliação curricular (AC);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

13.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética das classificações obtidas nas ope-
rações de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 
(PEC × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)

5

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13.2 � A prova escrita de conhecimentos tem a duração de no-
venta minutos e é pontuada na escala de 0 a 20 valores. São elimina-
dos os candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores. A
prova escrita versa sobre as seguintes matérias:

Lei de Bases do Património Histórico-Cultural � Lei n.º 107/
2001, de 8 de Setembro;

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos � Decreto-Lei n.º 270/
99, de 15 de Julho;

Competência dos órgãos das autarquias e seu regime jurídico de
funcionamento � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, altera-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro.

13.3 � Avaliação curricular � a avaliação curricular destina-se a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para o exercício das
funções, sendo considerados e ponderados os seguintes factores e com
a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 (HL × 1) + (FP × 1) + (EP × 2)

4

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso;

c) EP = experiência profissional, em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto, bem como as outras capacitações ade-
quadas, com a avaliação da sua natureza e duração.

13.4 � Entrevista profissional de selecção � pretende-se, através
desta, avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-
-se os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluência verbais;
e) Sentido de responsabilidade.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da se-
guinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de
estar + cultura geral e experiência profissional + motivação e
interesse + capacidade de expressão e fluência verbais + senti-
do de responsabilidade : 5 × 2.

Duração da entrevista � máximo quinze minutos.
14 � Os critérios de apreciação e ponderação na avaliação curri-

cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta das reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

15 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º, 35.º, 38.º e 40.º
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17 � Regime de estágio � de acordo com a alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho. O estagiário
será provido em regime de contrato administrativo de provimento,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho.

18 � O júri do estágio terá a mesma composição que o júri do
presente concurso.

19 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Joaquim Gabriel Laureano Martins, vereador em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Maria Marques Balão, chefe de Gabinete de Apoio
ao presidente da Câmara, e Dr. José Inácio Militão, téc-
nico superior de 1.ª classe � área de história.

Vogais suplentes:

António Joaquim Morais Medalhas, técnico superior prin-
cipal, responsável pela Repartição Administrativa, e
Dr.ª Maria Margarida Bordéu Guerra Costa, técnica supe-
rior de 2.ª classe � jurista.

6 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel Maia
da Silva. 1000277390

Aviso

Concursos internos de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico superior principal (área de histó-
ria), um lugar de técnico de 1.ª classe, de contabilidade
e gestão, um lugar de técnico profissional especialista
principal (desenhador), um lugar de técnico profissio-
nal especialista (área de biblioteca e documentação), um
lugar de técnico profissional de 1.ª classe (área de tu-
rismo), dois lugares de assistente administrativo espe-
cialista e um lugar de assistente administrativo princi-
pal, do quadro de pessoal.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-
-se público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal da-
tado de 11 de Janeiro de 2005, no uso das competências que lhe são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 15 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
cursos internos de acesso geral para provimento dos seguintes luga-
res, do quadro de pessoal deste município:

Concurso I � um lugar de técnico superior principal (área de
história);

Concurso II � um lugar de técnico de 1.ª classe de contabilidade
e gestão;

Concurso III � um lugar de técnico profissional especialista
principal (desenhador);

Concurso IV � um lugar de técnico profissional especialista (área
de biblioteca e documentação);

Concurso V � um lugar de técnico profissional de 1.ª classe (área
de turismo);

Concurso VI � dois lugares de assistente administrativo especia-
lista;

Concurso VII � um lugar de assistente administrativo principal.

2 � Prazo de validade � os concursos visam exclusivamente o
provimento das vagas postas a concurso e cessam com o seu preen-
chimento, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tendo o candidato com deficiência
(com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %) preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Legislação aplicável � aos presentes concursos aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de
Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 248/85, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, 247/91, de 10 de Julho, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 276/95, de 25 de Outubro.

4 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da

Ministra para a Igualdade n.º 373/2000, de 31 de Março, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pú-
blica, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

5 � Conteúdos funcionais para os referidos concursos nos despa-
chos do SEALOT n.º 20/94, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 110, de 12 de Maio, n.º 10 688/99, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 126, de 31 de Maio, e n.º 38/88, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro.

6 � Local de trabalho � as funções correspondente aos lugares
postos a concurso serão desempenhadas na área do concelho de
Monforte.

7 � Vencimento:

Concurso I � escalão 1, índice 510, a que corresponde o venci-
mento de 1582,68 euros;

Concurso II � escalão 1, índice 340, a que corresponde o ven-
cimento de 1055,12 euros;

Concurso III � escalão 1, índice 321, a que corresponde o ven-
cimento de 996,16 euros;

Concurso IV � escalão 1, índice 269, a que corresponde o ven-
cimento de 834,79 euros;

Concurso V � escalão 1, índice 222, a que corresponde o venci-
mento de 688,93 euros;

Concurso VI � escalão 1, índice 269, a que corresponde o ven-
cimento de 834,79 euros;

Concurso VII � escalão 1, índice 222, a que corresponde o ven-
cimento de 688,93 euros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão aos concursos os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

9 � Requisitos especiais de admissão nos referidos concursos:

Concurso I � os exigidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

Concurso II � os exigidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º;
Concursos III, IV e V � os exigidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do

artigo 6.º;
Concursos VI e VII � os exigidos na alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, al-
terado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

10 � Apresentação de candidaturas:
10.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

15 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente avi-
so no Diário da República.

10.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo cor-
reio, registado e com aviso de recepção, para Câmara Municipal
de Monforte, Praça da República, apartado 4, 7450-115 Monforte,
expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso para a apre-
sentação das candidaturas, ou entregue pessoalmente na Secção de
Pessoal, durante o período de expediente, no qual deverão constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
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tidade e respectivo arquivo de identificação, número de con-
tribuinte, residência, código postal e número de telefone);
quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração se devidamente comprovados;

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

rir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

11.1 � Os candidatos funcionários deste município ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e b)
deste aviso, por se encontrarem arquivados no seu processo indivi-
dual.

11.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

Concursos I, II, III, IV, V e VI:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

12.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
nas operações de selecção e efectuado de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF =
 AC + EPS

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.2 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício das funções, sendo conside-
rados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) A formação profissional relacionada com a área funcional

do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

12.3 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de racio-
cínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação;
d) Sentido de responsabilidade.

Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selecção serão
classificados de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos que
obtenham uma classificação inferior a 10 valores.

O júri dos concursos I, II, III, VI e VII será constituído da seguinte
forma:

Presidente � Joaquim Gabriel Laureano Martins, vereador em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

Nelson José Courelas Barreto, chefe de Divisão de Planea-
mento Integrado e Apoio ao Desenvolvimento Econó-
mico, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e António Joaquim Morais Medalhas, técnico
superior principal.

Vogais suplentes:

Ana Maria Marques Balão, chefe de Gabinete de Apoio ao
presidente da Câmara, e João Manuel Carola Gabriel,
vereador em regime de meio tempo.

Concursos IV e V:

Presidente � Joaquim Gabriel Laureano Martins, vereador em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

Nelson José Courelas Barreto, chefe de Divisão de Planea-
mento Integrado e Apoio ao Desenvolvimento Econó-
mico, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e Teresa de Jesus Barrenho Cunha Sardinha,
técnica profissional especialista principal � área de bi-
blioteca e documentação.

Vogais suplentes:

António Joaquim Morais Medalhas, técnico superior prin-
cipal, e João Manuel Carola Gabriel, vereador em regime
de meio tempo.

12 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000277388

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de telefonista, do grupo de pessoal auxiliar, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-
-se público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal da-
tado de 18 de Janeiro de 2005, no uso das competências que lhe são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de telefonis-
ta, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento da vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento, tendo o candidato com deficiência (com um grau de inca-
pacidade igual ou superior a 60 %) preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal,
nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo 238/99, de 25 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87,
de 17 de Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de De-
zembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

4 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicada pelo ofício circular n.º 3/DEAS/
2000, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho do SEALOT
n.º 29-A/92, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 285, de
11 de Dezembro de 1992 � estabelece ligações telefónicas para o
exterior e transmite aos telefones internos chamadas recebidas, pres-
ta informações, dentro do seu âmbito; regista o movimento de cha-
madas e anota, sempre que necessário, as mensagens que respeitam a
assuntos de serviço e transmite-as por escrito ou oralmente, zela pela
conservação do material à sua guarda e participa as avarias às empre-
sas responsáveis.

6 � Local de trabalho � a função correspondente ao lugar posto
a concurso será desempenhada na área do concelho de Monforte.

7 � Vencimento � escalão 1, índice 400, vencimento mensal
ilíquido de 1241,32 euros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 57/2004, de
19 de Março.
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8 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

9 � Requisitos especiais de admissão � possuir a escolaridade obri-
gatória.

10 � Apresentação de candidaturas:
11 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

15 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente avi-
so no Diário da República.

11.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo correio, registado
e com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Monforte, Praça
da República, apartado 4, 7450-115 Monforte, expedidas até ao ter-
mo do prazo fixado neste aviso para a apresentação das candidaturas,
ou entregue pessoalmente na Secção de Gestão de Recursos Humanos
e Formação, durante o período de expediente, no qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e respectivo arquivo de identificação, número de con-
tribuinte, residência, código postal e número de telefone);
quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração, se devidamente comprovados;

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

rir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

12 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

12.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (PEC);
b) Avaliação curricular (AC);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

13.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética das classificações obtidas nas ope-
rações de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 
(PEC) + (AC) + (EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13.2 � A prova escrita de conhecimentos consistirá na realização
de uma prova escrita, com a duração de duas horas, pontuada de 0 a
20 valores, abordando conhecimentos gerais e específicos e destina-
-se a avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissionais,
com carácter eliminatório, e obedecerá ao seguinte programa:

Legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Discipli-
nar dos Funcionários e Agentes da Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas al-
terações, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto � Regime de Férias, Faltas
e Licenças;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � lei das atribuições e
competências das autarquias locais;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

13.3 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício das funções, sendo conside-
rados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) A formação profissional relacionada com a área funcional

do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de racio-
cínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação.

Duração da entrevista � máximo quinze minutos.
14 � Os critérios de apreciação e ponderação na avaliação curri-

cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta das reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

15 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Joaquim Gabriel Laureano Martins, vereador em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

António Joaquim Morais Medalhas, técnico superior prin-
cipal, responsável pela Repartição Administrativa, que
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos,
e Dr.ª Maria Margarida Bordéu Guerra Costa, técnica su-
perior de 2.ª classe (jurista).

Vogais suplentes:

Dr. Nelson José Courelas Barreto, chefe de Divisão de Apoio
ao Desenvolvimento Económico e Planeamento Integra-
do, e Vítor Augusto Cid Carreiras, chefe de Secção de
Gestão de Recursos Humanos e Formação.

18 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000277389

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Transferências

Por despacho de 24 de Janeiro de 2005, do director municipal
de Recursos Humanos (subdelegação de 6 de Agosto de 2004,
Boletim Municipal, n.º 548, de 19 de Agosto de 2004):

Ana Teresa de Campos Rodrigues Vassalo e Silva Santos, técnica pro-
fissional (secretariado e relações públicas) de 2.ª classe, da Câmara
Municipal da Amadora � autorizada a transferência nos termos
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, para o quadro de pessoal deste município.

Laurinda do Céu Nunes Henriques de Oliveira, auxiliar administrativa,
do Ministério da Cultura � autorizada a transferência nos termos
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, para o quadro de pessoal deste município.
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Luísa Maria Devesa Alves Moreira, auxiliar de acção educativa, da
Câmara Municipal de Esposende � autorizada a transferência nos
termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, para o quadro de pessoal deste município.

Maria Helena Fiadeiro de Sousa Falcão, assistente administrativa es-
pecialista, do Ministério da Cultura � autorizada a transferência
nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, para o quadro de pessoal deste município.

Maria de Assunção Correia Fernandes, assistente administrativo prin-
cipal, da Câmara Municipal de Cascais � autorizada a transferên-
cia nos termos do artigo 25.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, para o quadro de pessoal deste município.

Maria José Cosme das Neves Lobo Coelho da Silva, auxiliar de acção
educativa, da Câmara Municipal do Porto � autorizada a transfe-
rência nos termos do artigo 25.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, para o quadro de pessoal deste município.

Patrícia Arbona Palmeiro de Sá Passos Brás Nogueira, técnica supe-
rior de 2.ª classe, da Câmara Municipal de Loures � autorizada a
transferência nos termos do artigo 25.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, para o quadro de pessoal deste
município.

Sandra Maria Soares Barbosa Pereira, técnica superior de 2.ª classe
(jurista), da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos � autoriza-
da a transferência nos termos do artigo 25.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, para o quadro de pessoal deste
município.

10 de Fevereiro de 2005. � A Directora do D. G. R. H., Júlia C.
Romão. 3000164961

Aviso

Regresso de licença sem vencimento de longa duração

Por despacho de 24 de Janeiro de 2005, do director municipal
de Recursos Humanos (subdelegação de 6 de Agosto de 2004,
Boletim Municipal, n.º 548, de 19 de Agosto de 2004):

Ângelo António Marques Lucas dos Santos, assistente administrati-
vo � autorizado o regresso de licença sem vencimento de longa
duração, nos termos do artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março.

10 de Fevereiro de 2005. � A Directora do D. G. R. H., Júlia C.
Romão. 3000164964

Aviso

Reclassificações

Por despacho de 24 de Janeiro de 2005, do director municipal
de Recursos Humanos (subdelegação de 6 de Agosto de 2004,
Boletim Municipal, n.º 548, de 19 de Agosto de 2004):

Anabela Serranho Ferreira Magalhães, encadernadora principal, reclas-
sificada profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, impressora de ar-
tes gráficas principal, do grupo de pessoal operário, do quadro de
pessoal deste município.

José Manuel Marques Fernandes, encadernador principal, reclassifi-
cado profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, impressor de artes
gráficas principal, do grupo de pessoal operário, do quadro de pes-
soal deste município.

Ilda de Fátima Valério Tavares, encadernadora principal, reclassifi-
cada profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, impressora de artes
gráficas principal, do grupo de pessoal operário, do quadro de pes-
soal deste município.

Isabel Maria Pereira Batista Coutinho, encadernadora principal, re-
classificada profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, impressora de ar-
tes gráficas principal, do grupo de pessoal operário, do quadro de
pessoal deste município.

Teresa Alexandra Henriques Gonçalves da Costa, encadernadora prin-
cipal, reclassificada profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, impres-

sora de artes gráficas principal, do grupo de pessoal operário, do
quadro de pessoal deste município.

10 de Fevereiro de 2005. � A Directora do D. G. R. H., Júlia C.
Romão. 3000164966

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
27 de Janeiro de 2005, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º, conjugado
com os artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, foi renovada a comissão de serviço do chefe da Divisão
de Obras e Serviços Urbanos Domingos Coutinho Pereira Maduro, pelo
período de três anos, com início em 1 de Abril de 2005. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 1000277370

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
1 de Fevereiro de 2005, no âmbito 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
Setembro, e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi nomeado, definitivamente, no
lugar de operário qualificado principal (jardineiro), na sequência de
concurso interno de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 277, de 25 de Novembro de 2004, o
único candidato aprovado:

José Augusto da Costa.

A acta de classificação final foi homologada por deliberação da
Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária de 25 de Janeiro
de 2005.

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

A nomeação em causa está isenta de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 1000277368

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 15 DRH/SR/05

Concurso externo de ingresso para 16 vagas
de jardineiro � referência n.º 10/2004

Nos termos do n.º 4 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, avisam-se os interessados da afixação (na Divisão de
Recursos Humanos, sita na Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Sei-
xal) da lista de classificação da prova de conhecimentos específicos.

De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho poderá, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da
data de publicação do presente aviso, pronunciar-se, querendo, por
escrito, sobre os motivos de exclusão, podendo para o efeito consul-
tar o processo de concurso na Divisão de Recursos Humanos, das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos.

10 de Fevereiro de 2005. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências � despacho n.º 22/PCM/2002, de 15 de Janeiro),
Ângelo Marcelino Gaspar. 3000165162

Aviso n.º 16 DRH/SR-2005

Concurso n.º 15/2003 � concurso externo de ingresso para
provimento de oito lugares para auxiliar técnico de edu-
cação.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 10 de Fevereiro de 2005, e na se-
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quência do concurso externo de ingresso, aberto através de aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 298, de 27 de De-
zembro de 2004, foram nomeados, provisoriamente, nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
na categoria de auxiliar técnico de educação, Vilma Maria Afonso
Rovisco de Matos Freitas do Amaral, Cátia Patrícia Rabaçal Paiva,
Carlos António Dias Gomes, Hélia Lúcia Santos Monteiro, Rui Braima
da Costa, Pedro Miguel Porfírio Vieira, Valter Santos Fernandes e
Mário José Tavares da Silva Resende, ficando posicionados no índi-
ce 199, escalão 1, devendo os mesmos tomar posse no prazo de
20 dias, contados a partir da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas,
nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

11 de Fevereiro de 2005. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências � despacho n.º 22/PCM/2002, de 15 de Janeiro),
Ângelo Marcelino Gaspar. 3000165163

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-
-se público que, por meu despacho de 24 de Novembro de 2004, pro-
cedi à reclassificação profissional da funcionária abaixo indicada, com
base na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, no uso da competência que me 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:

Maria de Guadalupe Magalhães Lala, auxiliar administrativa,
posicionada no escalão 5, índice 170, para telefonista, esca-
lão 5, índice 181.

A funcionária deverá assinar o respectivo termo de aceitação de
nomeação na categoria em que foi reclassificada no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, ficando exonerada do lugar que actualmente ocupa à data
da aceitação do novo lugar. [Processo isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

29 de Novembro de 2004. � O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva. 1000277387

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de tesoureiro especialista, da carrei-
ra de tesoureiro.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia
com o despacho do presidente da Câmara Municipal de Serpa de 27 de
Julho de 2004, e nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.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, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral para o preenchimento de um lugar de tesoureiro es-
pecialista, da carreira de tesoureiro, para exercer funções na tesou-
raria desta Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para o
preenchimento da vaga indicada.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 442/91, de
15 de Novembro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e o Decreto Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro.

4 � Local de trabalho � área do município.
5 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-

fissional de selecção.
6 � Classificação � a classificação final será expressa na escala

de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

6.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-

tam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

6.2 � São requisitos especiais de admissão os estabelecidos na
alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser diri-

gidos ao presidente da Câmara Municipal de Serpa, entregue pessoal-
mente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para Praça da República, 7830-389 Serpa, até ao termo
do prazo para a entrega de candidaturas, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, número e data de emissão do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de
contribuinte, residência com endereço completo e número
de telefone);

b) Identificação da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

c) Lugar a que se candidata, referenciando o número e a data
da publicação no Diário da República;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

e) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação precisa em que se encontram relativamente
aos requisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no caso
de não apresentarem os documentos comprovativos daque-
les requisitos.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida
pelo serviço de origem, da qual constem, de forma inequívo-
ca, a existência e natureza do vínculo, categoria detida e
antiguidade na categoria, carreira e função pública, bem como
as classificações de serviço relevantes para o concurso;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual de-
vem constar, designadamente, as habilitações literárias, as
funções que exercem, bem como as que exerceram, com
indicação dos respectivos períodos de duração e actividades
relevantes, assim como a formação profissional detida, com
indicação das acções de formação finalizadas (cursos, estági-
os, especializações, seminários, indicando a respectiva dura-
ção, datas de realização e entidades promotoras);

c) Documentos comprovativos da formação profissional;
d) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte.

7.3 � Aos candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câma-
ra Municipal de Serpa não é exigida a apresentação da declaração a
que se refere a alínea a) do n.º 7.2, sendo ainda dispensada a apresen-
tação de documentos comprovativos que se encontrem arquivados no
processo individual.

7.4 � A não apresentação do documento comprovativo dos re-
quisitos de admissão, exigido na alínea a) do n.º 7.2, determina a ex-
clusão do concurso.

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

8 � A relação de candidatos e a lista de classificação final dos
concorrentes serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior a 100; se o número for
inferior a 100, serão as referidas listas afixadas nos Paços do Muni-
cípio de Serpa e os candidatos notificados através de ofício registado.

9 � Constituição do júri do concurso:

Presidente � Dr. José Duarte da Silva Sesinando, vereador da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr.ª Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, chefe da
Divisão de Administração Geral e Finanças (*), e
Dr.ª Norine da Cruz Brito, chefe da Divisão de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa.

Vogais suplentes:

Ana Catarina Conceição Mestre Borges Correia, técnica de
2.ª classe (gestão de empresas), e António Manuel Au-
gusto Valente, chefe da Secção Administrativa.

(*) Vogal substituto do presidente
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Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rocha Silva. 1000277386

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior de cultura/turismo � estagiário � nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por despacho
do presidente com data de 13 de Janeiro de 2005, e na sequência do
concurso externo acima mencionado, e no uso da competência que
me é conferida pelo artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, nomeei, após homologação da acta de classificação final, a
candidata abaixo indicada e posicionada em 1.º lugar:

Brígida Maria Pereira Alves � 18,11 valores.

A candidata deverá frequentar o estágio em regime de contrato
administrativo de provimento, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e da alínea c) do n.º 2 do ar-
tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

O contrato terá a duração de um ano, prorrogável até à data da
aceitação da nomeação como técnico superior de 2.ª classe, e terá
início no prazo de 20 dias, contado da publicação deste aviso no
Diário da República. (Não carece de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000165101

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Ovar de 18 de Janeiro de 2005,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, con-
curso externo para admissão de um estagiário para ingresso na carrei-
ra de técnico superior de história.

2 � Prazo de validade � este concurso visa, exclusivamente, o
preenchimento do lugar indicado.

3 � Vencimento � é o estipulado através do respectivo escalão e
índice do novo sistema retributivo da função pública, nos termos do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 20 159/
2001, de 3 de Setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 223, de 25 de Setembro de 2001.

5 � Local de trabalho � a área do município de Ovar.
6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as disposi-

ções dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, 247/87,
de 17 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro,
233/94, de 15 de Setembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se todos os
indivíduos, vinculados ou não à administração local, desde que satisfa-
çam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais:

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

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

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

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas 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.

7.2 � Requisitos especiais � licenciatura em História.
8 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos, ava-

liação curricular e entrevista profissional de selecção, atribuindo-se a
cada um deles uma classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da média aritmética simples das clas-
sificações obtidas pelos candidatos nas respectivas provas.

8.1 � A prova de conhecimentos, com duração até duas horas,
visa avaliar o nível de conhecimentos para o exercício da função,
terá carácter eliminatório, realizar-se-á em data a comunicar oportu-
namente aos candidatos e versará a seguinte matéria:

Lamy, Alberto Sousa � Monografia de Ovar, edição da Câmara
Municipal de Ovar, 2001, vols. I, II, III e IV;

Ferreira, Jorge A. B. � Direito do Património Histórico-Cultu-
ral: Cartas, Convenções e Recomendações Internacionais.
Actos comunitários. Centro de Estudos e Formação Autárqui-
ca (CEFA), Coimbra, 1998;

Gomes, Maria Manuela Malhoa; João Pedro � Conservação e
Restauro de Azulejos, Fundação Ricardo Espírito Santo Silva,
Lisboa, 2.ª edição, 1998;

Veiga, Maria do Rosário; Aguiar, José � Revestimentos de pare-
des de edifícios antigos. Cadernos «Edifícios», n.º 2, Outubro,
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 2002;

Código do Procedimento Administrativo;
Quadro de competências dos órgãos dos municípios e das fregue-

sias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, na actual redacção.

8.2 � Na avaliação curricular serão considerados e apreciados os
seguintes factores:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

8.3 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados os seguin-
tes factores de apreciação:

a) Cultura geral;
b) Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Capacidade de expressão e fluência verbais.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, constam de acta de reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Ovar, podendo ser entregue pessoalmente ou remeti-
do pelo correio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos
de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
e) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-

mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dis-
pensada a apresentação imediata de documento
comprovativo;
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f) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
daqueles requisitos.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes do-
cumentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, actualizado, comprovado, data-

do e assinado;
c) Tratando-se de indivíduos com deficiência, os candidatos

devem ainda mencionar no requerimento de admissão, todos
os elementos necessários para que o processo de selecção
seja adequado, nas suas diferentes vertentes, às capacidades
de comunicação/expressão;

d) Outros elementos que o candidato entendeu referir como
relevantes em ordem à apreciação do seu mérito.

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova de
conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, nos termos
dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município de Ovar.

15 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O estágio tem carácter probatório, terá a duração de um ano
e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho.

18 � O júri deste concurso fará também a avaliação final do está-
gio e terá a seguinte composição:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. Manuel Alves de Oli-
veira.

Vogais efectivos:

Chefe de Divisão de Cultura, Biblioteca e Património His-
tórico, Dr.ª Alda Leite Silva Ribeiro, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e técnica su-
perior de biblioteca e documentação assessora Dr.ª Ân-
gela Maria Fernandes Ferreira de Castro.

Vogais suplentes:

Vereador professor José Américo Oliveira Sá Pinto e téc-
nico superior de história de 1.ª classe Dr. António Ma-
nuel França de Jesus.

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

25 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel Alves
de Oliveira. 3000165109

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 3 de Fevereiro de 2005, foi nomeada para o lugar
de técnica superior de 1.ª classe (serviço social e cultural), do grupo
de pessoal técnico superior, Teresa Maria Bento Ribeiro, única can-
didata ao concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de técnico superior de 1.ª classe (serviço social e cultural), aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 275, de
23 de Novembro de 2004.

A nomeada deverá proceder à aceitação do lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Bicho Torrão. 3000165105

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria e carreira de operário principal (cal-
ceteiro), do grupo de pessoal operário qualificado.

1 � Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho datado
de 2 de Fevereiro de 2005, 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
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que adaptou à administração
local o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para provimento de um lugar da categoria e carreira de operário prin-
cipal (calceteiro), do grupo de pessoal operário qualificado, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, publicado no apên-
dice n.º 33 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 24 de Feve-
reiro de 2003.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e 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 (Código do Procedimento Administrativo).

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

4 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho do SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de
Janeiro.

5 � Local de trabalho � área do município de Ponte de Sor.
6 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o

correspondente ao escalão 1, índice 204, da escala indiciária do novo
sistema retributivo da função pública, estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, a que corresponde o valor de 647,01 euros,
sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presente
concurso todos os indivíduos que possuam os seguintes requisitos:

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

7.2 � Especiais � os definidos no n.º 2 do artigo 14.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura median-

te requerimento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de
formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ponte de
Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal, ou remetido pelo correio, mediante carta registada com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, 7400-228 Ponte de
Sor, devendo no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, filia-
ção, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número
fiscal de contribuinte, número, data de emissão e de validade
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada completa e telefone, no caso de o possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifica-

ção do mesmo, mediante referência ao número, data e série
do Diário da República em que o aviso foi publicado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação em que se encontram relativamente aos re-
quisitos previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
n.º 7.1 deste aviso, em caso de não apresentarem os do-
cumentos comprovativos daqueles requisitos;
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e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos considerem relevantes e que possam influir na
sua apreciação ou constituir motivo de preferência legal.

8.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura deverão os
candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habili-
tações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

c) Documento comprovativo dos elementos constantes da
alínea e) do n.º 8.1 do presente aviso;

d) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual constem
a natureza do vínculo, a antiguidade na actual categoria, na
carreira e na função pública e a classificação de serviço atri-
buída aos candidatos no período mínimo exigível.

8.3 � Os funcionários pertencentes a esta Câmara Municipal es-
tão dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

8.4 � A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão do concurso.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, 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,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a aplicar serão
uma prova prática de conhecimentos específicos e uma entrevista
profissional de selecção.

10.1 � A prova prática de conhecimentos específicos visará ava-
liar as aptidões profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício das funções, consistirá no assentamento de calçada, terá a
duração máxima de sessenta minutos, será classificada de 0 a 20 valo-
res, onde será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite má-
ximo de três dígitos decimais sem arredondamento e terá a seguinte
ponderação:

Muito bem executada � 16 a 20 valores;
Bem executada � 13 a 15 valores;
Razoavelmente executada � 10 a 12 valores;
Executada com deficiências � 1 a 9 valores;
Não executada � 0 valores.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e onde serão ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade:
b) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Correcção e clareza.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri
do concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais, sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas na prova prática de conhe-
cimentos específicos e entrevista profissional de selecção, utilizando
a seguinte fórmula:

CF = 
(PPCE + EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que na pro-
va prática de conhecimentos específicos ou na classificação final
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização dos respectivos métodos de selecção, através de ofício
registado.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

17 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

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

19 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
por:

Presidente � Joaquim Louro Semedo Carita, vereador, que será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vo-
gal efectivo.

Vogais efectivos:

João Manuel Lopes, técnico profissional especialista prin-
cipal (fiscal municipal), e Joaquim Fontes Sebastião, en-
carregado.

Vogais suplentes:

Justo da Cruz Carvalho Moura, chefe de armazém, e João
José Marques de Oliveira, encarregado.

20 � De acordo com o Despacho Conjunto, datado de 1 de Março
de 2000, do Ministro Adjunto da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que: em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000165087

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares de operário, da carreira de pedreiro, do grupo
de pessoal operário qualificado.

1 � Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho
datado de 1 de Fevereiro de 2005, no uso da competência que me é
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que adaptou à
administração local o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de três lugares de operário, da
carreira de pedreiro, do grupo de pessoal operário qualificado, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, publicado
no apêndice n.º 33 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 24 de
Fevereiro de 2003.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, e 218/98, de 17 de Julho, 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 (Código do Procedimento Administrativo), Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de
Setembro, e o Decreto-Lei n.º 159/95, de 6 de Julho.
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3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas indi-
cadas, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

5 � Local de trabalho � área do município de Ponte de Sor.
6 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração é a

correspondente ao escalão 1, índice 142, da escala indiciária do novo
sistema retributivo da função pública, estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, a que corresponde o valor de 450,37 euros,
sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

7.1 � Requisitos gerais de admissão � os previstos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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

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

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

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais � os definidos no n.º 2 do artigo 12.º
da Lei n.º 44/99, de 11 de Julho.

8 � Formalização das candidatura:
8.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura median-

te requerimento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de
formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ponte de
Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal, ou remetido pelo correio, mediante carta registada com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, 7400-228 Ponte de
Sor, devendo no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, filia-
ção, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número
fiscal de contribuinte, número, data de emissão e de validade
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada completa e telefone, no caso de o possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifica-

ção do mesmo, mediante referência ao número, data e série
do Diário da República em que o aviso foi publicado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação em que se encontram relativamente aos re-
quisitos previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
n.º 7 deste aviso, em caso de não apresentarem os documen-
tos comprovativos daqueles requisitos;

e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos considerem relevantes e que possam influir na
sua apreciação ou constituir motivo de preferência legal;

f) Documento comprovativo de formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da respectiva profissão, de
duração não inferior a dois anos, de acordo com o n.º 2 do
artigo 12.º da Lei n.º 44/99, de 11 de Julho.

8.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura deverão os
candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habili-
tações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão do concurso.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, 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,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a aplicar serão
uma prova prática de conhecimentos específicos e uma entrevista
profissional de selecção.

10.1 � A prova prática de conhecimentos específicos visará ava-
liar as aptidões profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício das funções, consistirá no levantamento de um muro em
alvenaria de tijolo e reboco de uma parede, terá a duração máxima de
duas horas, com trinta minutos de tolerância, será classificada de 0 a
20 valores, onde será utilizado, para além dos valores inteiros, um
limite máximo de três dígitos decimais sem arredondamento e terá a
seguinte ponderação:

Muito bem executada � 16 a 20 valores;
Bem executada � 13 a 15 valores;
Razoavelmente executada � 10 a 12 valores;
Executada com deficiências � 1 a 9 valores;
Não executada � 0 valores.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e onde serão ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade:
b) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Correcção e clareza.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri
do concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais, sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas na prova prática de conhe-
cimentos específicos e entrevista profissional de selecção, utilizando
a seguinte fórmula:

CF = 
(PPCE + EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que na pro-
va prática de conhecimentos específicos ou na classificação final
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização dos respectivos métodos de selecção, através de ofício
registado.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

17 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do Muni-
cípio de Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos artigos 33.º,
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

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

19 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
por:

Presidente � Joaquim Louro Semedo Carita, vereador, que será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal
efectivo.

Vogais efectivos:

Justo da Cruz Carvalho Moura, chefe de armazém, e Joa-
quim Fontes Sebastião, encarregado.

Vogais suplentes:

João José Marques de Oliveira, encarregado, e João Cam-
pos Marques, operário principal da carreira de pedreiro.
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20 � De acordo com o Despacho Conjunto, datado de 1 de Março
de 2000, do Ministro Adjunto da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que: em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

21 � Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiên-
cia tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal, devidamente comprovada, com
grau de incapacidade funcional igual ou superior a 60 %.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000165088

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 239/99,
de 25 de Junho, que, por meu despacho de 29 de Outubro de 2004, e
no uso da competência que foi delegada pelo despacho n.º 33/PRES/
2002, de 9 de Outubro, 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 admissão de dois estagiários,
tendo em vista o preenchimento de dois lugares vagos da categoria de
técnico superior de 2.ª classe, da carreira e grupo de pessoal técnico
superior (área de animação educativa e sócio-cultural), do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável ao presente concurso � ao presente
concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, e legislação complementar, 184/89, de 2 de
Junho, 442/91, de 15 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, 265/88, de 28 de Julho (artigo 5.º), 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das vagas
referidas e para as que ocorrerem no prazo de um ano.

4 � Serviço e área funcional � Departamento dos Assuntos Soci-
ais, Cultura, Educação, Desporto e Turismo.

Local de prestação do trabalho � Portalegre e área do município.
5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será remu-

nerado pelo índice 321, escalão 1, do sistema retributivo da função
pública, previsto no anexo II, n.º 1, do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho e
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o descrito no mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao con-
curso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública que
satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais fixados no 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 as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

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

8 � Requisitos especiais de admissão � reunir os requisitos cons-
tantes da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e licenciatura em Animação Educativa e Sócio-
-Cultural.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-

ra Municipal de Portalegre, Praça do Município, 13, 7300-110 Por-
talegre, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente na Repartição de Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, residên-
cia, código postal e telefone, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu e número
de contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-

ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

9.1 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados,
obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos que considerem relevantes para apreciação do

seu mérito.

Deverá ainda ser acompanhado da documentação que comprove os
requisitos gerais exigidos no n.º 7 deste aviso, podendo a mesma ser
substituída por declaração no requerimento, sob compromisso de hon-
ra, da situação precisa em que o candidato se encontra relativamente
a cada um dos requisitos, salvo quanto à alínea c) do referido n.º 7.

9.2 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Portalegre ficam dispensados da apresentação dos documentos re-
feridos nas alíneas a) e b), desde que constem do respectivos proces-
sos individuais, de acordo com o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9.4 � A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

10 � Método de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguintes mé-
todos de selecção:

10.1 � Prova de conhecimentos � consistirá numa prova escrita
(com consulta), relativa a conhecimentos gerais e específicos, com a
duração de cento e cinquenta minutos (com carácter eliminatório),
valorizada de 0 a 20 valores, versando os conteúdos a seguir indica-
dos:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � estabelece o quadro de trans-
ferência e atribuições e competências para as autarquias lo-
cais;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e Declarações de Rectificação n.os 4/2002,
de 6 de Fevereiro, e 9/2002, de 5 de Março � estabelece o
quadro de competências, assim como o regime jurídico de fun-
cionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ratificado com altera-
ções pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, alterado pelo ar-
tigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio � Regime
de Férias, Faltas e Licenças;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regio-
nal e Local;

Carta deontológica e Carta ética;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada

pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do Procedimen-
to Administrativo;

Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro � estabelece as trans-
ferências de competências em matéria de transportes escola-
res para as autarquias locais;

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro � cria conselhos mu-
nicipais de educação e a elaboração das cartas educativas;

Programa operacional sociedade de informação �
eixos  prioritários, medidas e regras de publicação
(www.posi.mem.gov.pt);



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 37 � 22 de Fevereiro de 20053866

Iniciativa comunitária Interreg III A � princípios gerais, ver-
tentes de cooperação, áreas elegíveis em Portugal e taxas de
financiamento (www.qca.pt)/(www.ccr-alt.pt).

10.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11 � A classificação final dos candidatos, pela aplicação dos mé-
todos de selecção a que se refere o n.º 10 deste aviso, será expressa de
0 a 20 valores, considerando-se excluídos os que tiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores e será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

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

12 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada [alínea g) do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho].

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos e a notificação dos ex-
cluídos e a lista de classificação final serão efectuadas nos termos e
prazos previstos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final cabe recurso, a interpor nos termos e prazos previstos
nos artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

16 � A frequência do estágio é efectuada de acordo com o dispos-
to no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem ca-
rácter probatório e terá a duração de um ano.

17 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no pra-
zo de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente ve-

nham a ter lugar.

18 � A classificação final de estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas em cada uma das operações referidas no número anterior.

19 � O candidato admitido a estágio será provido, a título defini-
tivo, em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde que
obtenha a classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valo-
res).

20 � O júri do concurso, que será simultaneamente o júri do está-
gio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Joana Maria Barradas Munoz Crespo, direc-
tora do Departamento dos Assuntos Sociais, Cultura, Educa-
ção, Desporto e Turismo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Leonilde Serrano Borralho Biscaia, directora do
Departamento de Administração Geral e Finanças.

Dr.ª Teresa de Jesus Reis Narciso, técnica superior princi-
pal � planeamento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Manuel Taniças Bravo Ferro Ascensão, técnica
superior de 1.ª classe � serviço social.

Dr.ª Olga Maria Vasco Ribeiro, técnica superior principal �
biblioteca e documentação.

21 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 3 de Fevereiro,
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência
devem declarar, no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, e
nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma, os mesmos têm
preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal.

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

23 � Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, apli-
cam-se as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

27 de Janeiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000165250

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 239/99,
de 25 de Junho, que, por meu despacho de 29 de Outubro de 2004, e
no uso da competência que foi delegada pelo despacho n.º 33/PRES/
2002, de 9 de Outubro, 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 admissão de dois estagiários,
tendo em vista o preenchimento de dois lugares vagos da categoria de
técnico superior de 2.ª classe, da carreira e grupo de pessoal técnico
superior (área de investigação social aplicada), do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável ao presente concurso � ao presente
concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, e legislação complementar, 184/89, de 2 de
Junho, 442/91, de 15 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, 265/88, de 28 de Julho (artigo 5.º), 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das vagas
referidas e para as que ocorrerem no prazo máximo de um ano.

4 � Serviço e área funcional � Departamento dos Assuntos
Sociais, Cultura, Educação, Desporto e Turismo.

Local de prestação do trabalho � Portalegre e área do município.
5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será remu-

nerado pelo índice 321, escalão 1, do sistema retributivo da função
pública, previsto no anexo II, n.º 1, do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho e
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o descrito no mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao con-
curso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública que
satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais fixados no 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 as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

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

8 � Requisitos especiais de admissão � reunir os requisitos cons-
tantes da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e licenciatura em Investigação Social Aplicada.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Portalegre, Praça do Município, 13, 7300-110 Por-
talegre, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente na Repartição de Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, residên-
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cia, código postal e telefone, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu e número
de contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-

ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

9.1 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanha-
dos, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documen-
tos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos que considerem relevantes para apreciação do

seu mérito.

Deverá ainda ser acompanhado da documentação que comprove os
requisitos gerais exigidos no n.º 7 deste aviso, podendo a mesma ser
substituída por declaração no requerimento, sob compromisso de hon-
ra, da situação precisa em que o candidato se encontra relativamente
a cada um dos requisitos, salvo quanto à alínea c) do referido n.º 7.

9.2 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Portalegre ficam dispensados da apresentação dos documentos re-
feridos nas alíneas a) e b), desde que constem do respectivos proces-
sos individuais, de acordo com o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9.4 � A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

10 � Método de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguintes mé-
todos de selecção:

10.1 � Prova de conhecimentos � consistirá numa prova escri-
ta, avaliando conhecimentos gerais (com consulta) e conhecimentos
específicos (sem consulta), com a duração de cento e vinte minutos,
em dois períodos de sessenta minutos e com um intervalo de dez
minutos (com carácter eliminatório), valorizada de 0 a 20 valores e
incidirá sobre a seguinte legislação:

Conhecimentos gerais:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � estabelece o quadro
de transferência e atribuições e competências para as
autarquias locais;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e Declarações de Rectificação
n.os 4/2002, de 6 de Fevereiro, e 9/2002, de 5 de Mar-
ço � estabelece o quadro de competências, assim como
o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos mu-
nicípios e das freguesias;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ratificado com
alterações pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, alterado
pelo artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio � Regime de Férias, Faltas e Licenças;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Carta deontológica e Carta ética;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redac-

ção dada pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do
Procedimento Administrativo.

Conhecimentos específicos:

Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho � programa de
financiamento para acesso à habitação social;

III Quadro Comunitário de Apoio � fundos estruturais,
programas e instrumentos de financiamento (www.qca.pt)/
(www.igfse.pt);

Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvol-
vimento Social � POEFDS � Objectivos estratégicos,
eixos prioritários e medidas (www.poefds.pt);

Iniciativa comunitária EQUAL � Objectivos, prioridades
e público alvo (www.equal.pt).

10.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11 � A classificação final dos candidatos, pela aplicação dos mé-
todos de selecção a que se refere o n.º 10 deste aviso, será expressa de
0 a 20 valores, considerando-se excluídos os que tiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores e será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

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

12 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada [alínea g) do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho].

13 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
aplicação 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 Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos e a notificação dos ex-
cluídos e a lista de classificação final serão efectuadas nos termos e
prazos previstos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

15 � Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final cabe recurso, a interpor nos termos e prazos previstos
nos artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

16 � A frequência do estágio é efectuada de acordo com o dispos-
to no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem ca-
rácter probatório e terá a duração de um ano.

17 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no pra-
zo de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente ve-

nham a ter lugar.

18 � A classificação final de estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas em cada uma das operações referidas no número anterior.

19 � O candidato admitido a estágio será provido, a título defini-
tivo, em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde que
obtenha a classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valo-
res).

20 � O júri do concurso, que será simultaneamente o júri do está-
gio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Joana Maria Barradas Munoz Crespo, direc-
tora do Departamento dos Assuntos Sociais, Cultura, Educa-
ção, Desporto e Turismo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Leonilde Serrano Borralho Biscaia, directora do
Departamento de Administração Geral e Finanças, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Teresa de Jesus Reis Narciso, técnica superior princi-
pal � planeamento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Manuel Taniças Bravo Ferro Ascensão, técnica
superior de 1.ª classe � serviço social.

Dr.ª Maria de Deus de Castro Correia Bentes e Bravo, téc-
nica superior assessora principal � serviço social.

21 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 3 de Fevereiro,
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência
devem declarar, no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, e
nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma, os mesmos têm
preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal.

22 � 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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 37 � 22 de Fevereiro de 20053868

e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

23 � Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, apli-
cam-se as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

27 de Janeiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000165251

Aviso de nomeação

Torno público que, por despacho de 2 de Fevereiro de 2005, e no
uso da competência que me foi conferida pelo despacho n.º 33/PRES/
2002, de 9 de Outubro, nomeio, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o lugar de operário � principal/
electricista, da carreira e grupo de pessoal operário qualificado, Antó-
nio José Amador Carpinteiro.

Mais se torna público que a aceitação ocorrerá no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000165248

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 8/94, de 30 de Maio de 1994, emitido em nome de
Construções Marandrade, L.da, para o prédio sito no lugar de Casal do
Monte, freguesia de Argivai, concelho da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no 8.º dia, a contar
da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta
Câmara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

24 de Janeiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Aires
Henrique do Couto Pereira. 3000165171

Aviso

Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 25/85, de 4 de Dezembro de 1985, emitido em
nome de Marcelino Ramos Giesteira e outros, para o prédio sito no
lugar de Malverde, freguesia de Beiriz, concelho da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no 8.º dia, a contar
da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câ-
mara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

1 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Aires
Henrique do Couto Pereira. 3000165165

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Aviso n.º 35/05

Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de
Tarouca:

Faz público que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-

dora, promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

Por seu despacho datado de 26 de Janeiro de 2005 procedeu à aber-
tura, pelo prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República, de concurso in-
terno de acesso geral para provimento de um lugar de técnico profis-
sional de construção civil especialista, da carreira técnica-profissio-
nal, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Tarouca, nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

1 � Área funcional � desempenho de funções nos Serviços Téc-
nicos da Divisão Técnica de Obras e Urbanismo.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para provimento do
lugar posto a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação do trabalho � município de Tarouca.
4 � Condições de candidatura � o presente concurso é aberto a

todos os funcionários públicos, independentemente do serviço ou
organismo a que pertençam, que reúnam os requisitos gerais mencio-
nados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, bem
como os requisitos especiais constantes da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, ou seja, de entre a categoria de principal, com, pelo menos, três
anos na respectiva categoria classificados de Muito bom ou de cinco
anos classificados de Bom.

5 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Tarouca e entregue pessoalmente na Secção de Ex-
pediente Geral desta autarquia, ou enviadas por correio mediante car-
ta registada com aviso de recepção, para esta Câmara Municipal,
Avenida do Dr. Alexandre Taveira Cardoso, 3610-128 Tarouca (te-
lefone: 254-678650; fax: 254-678552), até ao termo do prazo fixa-
do para a entrega das candidaturas, nele devendo constar:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, esta-
do civil, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, morada e indicação do código
postal, número de telefone, se o houver, e número fiscal de
contribuinte);

b) Quaisquer elementos que os candidatos entendam dever apre-
sentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu
mérito ou constituam motivo de preferência legal;

c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde o aviso de abertura se
encontra publicado;

d) Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence,
natureza do vínculo e tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública;

e) Declaração, sob compromisso de honra, das situações em que
se encontra relativamente a cada um dos requisitos constan-
tes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.1 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Declaração emitida pelo respectivo serviço, comprovativa
da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efecti-
vo na categoria, na carreira e na Administração Pública, e
especificação das tarefas inerentes ao posto de trabalho que
ocupa;

b) Curriculum vitae, devidamente assinado e actualizado;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte;
e) Documentos comprovativos da classificação de serviço.

5.2 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Tarouca, em condições de se candidatarem, fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos referidos no
número anterior, desde que constem dos respectivos processos
individuais.

6 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

Avaliação curricular (AC), na qual serão ponderados os seguintes
factores:

Habilitações académicas (HA);
Formação profissional (FP);
Experiência profissional (EP); e
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Classificação de serviço (CF), com carácter eliminatório, a
qual será determinada através da aplicação da seguinte
fórmula:

AC = (0,3 × HA) + (0,2 × FP) + (0,3 × EP) + (0,2 × CS)/1

7 � A classificação final, graduada de 0 a 20 valores, será a obtida
pelos candidatos no único método de selecção, considerando-se não
aprovados aqueles que obtenham classificação final inferior a 9,5 va-
lores.

8 � A ordenação final dos candidatos é feita de harmonia com a
classificação final.

9 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da
Câmara Municipal de Tarouca.

Vogais efectivos:

Américo dos Santos Correia, chefe de divisão da DTOU, e
Luísa Maria de Sousa Teixeira Ramos, chefe de divisão
da Divisão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Virgílio Guilherme Ferreira, vice-presidente da Câmara
Municipal, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Paulo Jorge Ribeiro Pimenta, engenheiro
civil de 2.ª classe.

10 � A publicação da relação dos candidatos e da lista de classifi-
cação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e afixados, para consulta, no
edifício dos Paços do Município.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos concorrentes sempre que so-
licitada.

7 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Mário Caeta-
no Teixeira Ferreira. 3000165103

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 19/DAG/DGRH/SAP/05

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local com
as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que a presidente desta Câmara Municipal, por despa-
chos de 29 de Dezembro de 2004 (referência A), 17 de Janeiro de
2005 (referência B), 27 de Setembro de 2004 (referência C) e 27 de
Janeiro de 2005 (referência D) procedeu à abertura, pelo prazo de
10 dias úteis (referência A), 15 dias úteis (referência B) e de 20 dias
úteis (referências C e D), contados da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, os seguintes concursos:

Referência A � dois lugares de operário qualificado � carpin-
teiro de limpos;

Referência B � três lugares de fiscal municipal de 2.ª classe;
Referência C � um lugar de técnico superior estagiário da car-

reira técnica superior de urbanismo;
Referência D � um lugar de técnico estagiário da carreira de

engenheiro técnico civil.

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

3 � Em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência têm
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal.

4 � Lugares a preencher � para as vagas postas a concurso e para
as necessidades que vierem a ocorrer durante o prazo de validade.

5 � Prazo de validade � um ano.
6 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/
89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de
18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 265/88, de 28 de
Julho.

7 � Conteúdos funcionais � são os constantes do despacho n.º 1/
90, publicado no Diário da República, n.º 23, de 27 de Janeiro (refe-
rência A), Despacho n.º 20/94, publicado no Diário da República,
n.º 110, de 12 de Maio (referência B), e Despacho n.º 20 159/2001,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 25 de Setem-
bro (referências C e D).

8 � Local de trabalho � o local de trabalho é toda a área do
município de Vila Franca de Xira.

9 � Remunerações e outras condições � os titulares dos lugares a
prover serão remunerados pelo índice 142, vencimento ilíquido de
450,37 euros (referência A), índice 199, vencimento ilíquido de
631,15 euros (referência B), índice 321, vencimento ilíquido de
1018,08 euros (referência C) e índice 222, vencimento ilíquido de
704,10 euros (referência D), nos termos dos anexos II e III do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, sendo-lhes aplicáveis, no que concerne às
regalias sociais e condições de trabalho, as normas genericamente
vigentes para funcionários da administração local.

10 � Forma de ingresso � nomeação provisória por um ano, nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89 (refe-
rências A e B) e através de estágio com carácter probatório, com
duração mínima de um ano, de acordo com o artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88 (referências C e D).

11 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos vinculados ou não, desde que satisfaçam os seguintes requisi-
tos:

11.1 � Requisitos gerais � constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98:

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

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

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

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

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

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

11.2 � Requisitos especiais � possuir experiência profissional
adequada de duração não inferior a dois anos (referência A); 12.º ano
de escolaridade e curso específico ministrado pelo CEFA (referência
B); licenciatura em Urbanismo (referência C); bacharelato em Enge-
nharia Civil (referência D).

12 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, entregue pessoalmente na Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, sita na Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 24, 2.º, es-
querdo, 2600-186 Vila Franca de Xira, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a
apresentação das candidaturas, dele devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de abertu-

ra, identificação, número e data do Diário da República onde
foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, as quais só serão conside-
radas se devidamente comprovadas.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos
termos da lei penal.

11 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte;
c) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados

nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, os quais são dispensados desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
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honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enuncia-
dos nas citadas alíneas;

d) Os documentos comprovativos dos factos referidos na
alínea d) do n.º 12;

e) Curriculum vitae (referências B, C e D).

14 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são: prova de conhecimentos (eliminatória) e entrevista profissional
de selecção (todas as referências) e avaliação curricular (referências
B, C e D).

14.1 � Prova de conhecimentos � de acordo com o conteúdo
funcional, sendo teórico-prática e duração de duas horas (referência
A) e teórica, sob a forma escrita, de acordo com o programa das provas
(referências B, C e D).

14.1.1 � Programa das provas (referência B) � duração de duas
horas � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e Decreto de Rectificação n.º 9/2002, de
5 de Março; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações [Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio (artigo 42.º), e De-
creto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio]; Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, e alterações (Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho; Decreto de Rectificação n.º 13-T/2001, 2.º suplemento da
1.ª série de 30 de Junho e Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro); Regu-
lamento de Higiene Pública do concelho de Vila Franca de Xira; refe-
rência C � duração de duas horas � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e alterações:
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, Decreto de Rectificação
n.º 13-T/2001, 2.º suplemento da 1.ª série de 30 de Junho, e Lei n.º 5/
2004, de 10 de Fevereiro; Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a
redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto; Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro; Referência D � duração de
uma hora � Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e altera-
ções: Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, Decreto de Rectifica-
ção n.º 13-T/2001, 2.º suplemento da 1.ª série de 30 de Junho, e Lei
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço; RGEU � Regulamento Geral das Edificações Urbanas.

14.2 � Os critérios de apreciação e ponderação dos referidos
métodos, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 dos júris, sendo
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos e
de classificação final serão publicitadas nos prazos e termos estabele-
cidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

16 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local de
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

17 � Constituição do júri � os júris dos concursos, designados por
despachos da presidente da Câmara de 29 de Dezembro de 2004 (re-
ferência A), de 17 de Janeiro de 2005 (referência B), de 28 de Janei-
ro de 2005 (referência C) e de 27 de Janeiro de 2005 (referência D)
têm a seguinte composição:

Referência A:

Presidente � Manuel Simões Luís, vice-presidente da Câ-
mara.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria do Rosário Ferrão Silva Oliveira,
directora do Departamento Municipal de Obras, Via-
turas e Serviços Municipais.

Engenheiro José Manuel Fernandes, chefe da Divisão
Municipal de Gestão de Empreitadas.

Vogais suplentes:

José Soares dos Santos, encarregado do grupo de chefia
do pessoal operário.

Engenheira Maria do Rosário Marques Martins, técni-
ca superior principal da carreira de engenheiro civil.

Referência B:

Presidente � Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros, chefe de
Divisão Municipal de Assuntos Jurídicos.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do De-
partamento Municipal de Administração Geral.

Dr. Teodoro de Assunção Bernardo Roque, director do
Departamento Municipal de Cultura, Turismo e
Actividades Económicas.

Vogais suplentes:

António de Jesus Ribeiro, fiscal municipal especialista.
Dr.ª Ana Paula Marques Costilhas, assessora � técni-

ca superior de direito.

Referência C:

Presidente � Engenheiro Ramiro Manuel Lopes de Matos,
vereador.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Filomena Rocha Duarte Lourinho,
directora do Projecto Municipal � Projectos Espe-
ciais.

Urbanista Luís Miguel Alves Matas de Sousa, coorde-
nador do Projecto Municipal � Requalificação Ur-
bana.

Vogais suplentes:

Urbanista Fernando Manuel Santos Monteiro Gama,
técnico superior de 2.ª classe de urbanismo.

Urbanista Ricardo Jorge Namorado Ramalho, técnico
superior de 2.ª classe de urbanismo.

Referência D:

Presidente � Engenheiro Ramiro Manuel Lopes de Matos,
vereador.

Vogais efectivos:

Engenheiro António José Campaniço Pereira da Silva,
director do Departamento Municipal de Planeamen-
to, Gestão e Qualificação Urbana.

Engenheiro Alexandre Manuel da Silva Jorge, assessor
de engenheiro civil.

Vogais suplentes:

Engenheiro Norberto Marques Machado, engenheiro
técnico civil de 2.ª classe.

Engenheiro Patrício Casquilho Neves, engenheiro téc-
nico civil de 2.ª classe.

Os presidentes dos júris serão substituídos, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelos primeiros vogais efectivos.

7 de Fevereiro de 2005. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de Ja-
neiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração Ge-
ral, Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000165092

Aviso n.º 20/DAG/DGRH/SAP/05

Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exa-
rado em 27 de Janeiro de 2005, nomeou, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, a candidata Helena de Fátima Garcia
Seita Gonçalves, na categoria de técnico superior estagiário da carrei-
ra técnica superior de sociologia, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho. (Isento de visto, nos termos
do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

9 de Fevereiro de 2005. � Por delegação de competências da Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, a Directora do Departamento de Administração Geral,
Maria Paula Cordeiro Ascensão. 3000165090

JUNTA DE FREGUESIA DE ALEGRETE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo, do quadro de pessoal
da Junta de Freguesia de Alegrete, concelho de Porta-
legre.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Alegrete de 30 de Setembro de 2004, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publi-
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cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar administrativo,
existente no quadro de pessoal desta freguesia, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 174, de 26 de Julho de 2004.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Junta de Freguesia de Alegrete, enquanto
entidade empregadora, promove activamente uma política de igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao empre-
go e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 � Ao presente concurso são aplicadas as normas seguintes: De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, e demais legislação aplicável.

4 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso e para as
vagas que se derem no prazo de um ano.

5 � Conteúdo funcional � o constante na alínea j) do n.º 1 do
Despacho da SEALOT n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � O local de trabalho � toda a área da freguesia de Alegrete.
7 � Vencimento � o resultante da aplicação do Decreto-Lei

n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e suas alterações, fixado de acordo
com as regras do mesmo diploma e demais regalias sociais atribuídas
à Administração Pública.

8 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � possuir os requi-
sitos 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, a seguir indicados:

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

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

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

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

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

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

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido à Junta de Freguesia de Alegrete, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoal-
mente na secretaria da Junta de Freguesia de Alegrete, ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado
neste aviso, para: Junta de Freguesia de Alegrete, Largo do Espírito
Santo, 1, 7300-311 Alegrete.

No requerimento devem constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, bem como a menção do lugar a

que concorre e do número do Diário da República onde foi
publicitada a abertura do concurso;

d) Declaração, em alíneas separadas, sob compromisso de hon-
ra, sobre a situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das condições a que se referem as alíneas a),
b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade.

9.3 � Em relação aos candidatos deficientes é inicialmente dis-
pensada a apresentação do documento comprovativo da deficiência
(igual ou superior a 60 %), desde que os mesmos declarem no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o tipo de deficiência e o grau de
incapacidade possuídos. Devem ainda mencionar todos os elementos
necessários para que o processo de selecção possa ser adequado nas
suas diferentes vertentes às capacidades de comunicação/expressão.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão:

Prova escrita de conhecimentos teóricos;
Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova escrita de conhecimentos teóricos terá uma dura-
ção máxima de duas horas e será graduada de 0 a 20 valores, sendo
eliminatória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores, e incidirá sobre as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa (parte III � título VIII �
Poder Local);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Gestão de pessoal autárquico:

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, De-
creto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

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

10.2 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais dos candidatos,
relativamente ao perfil das exigências da função. Será classificada
numa escala de 0 a 20 valores e terá uma duração de quinze a trinta
minutos.

10.3 � A falta de comparência dos concorrentes admitidos nas
provas escritas de conhecimentos teóricos e na entrevista profissio-
nal de selecção determina a sua exclusão do concurso.

11 � Os critérios de avaliação e factores de ponderação dos mé-
todos de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluin-
do a respectiva fórmula classificativa, constarão da acta da reunião
do júri do concurso, que será facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

12 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples ou ponderada da classificação resultante dos métodos de selecção
referidos, sendo excluídos os candidatos que obtiverem classificação
final inferior a 9,5 valores.

13 � Publicação das listas � as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão publicitadas
na forma e para os efeitos previstos nos artigos 33.º, n.º 2, e 40.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo o local de afi-
xação, se for o caso, a secretaria da Junta de Freguesia de Alegrete.

14 � Os candidatos admitidos serão convocados com a devida
antecedência, de acordo com o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, sendo indicado o dia, a hora e o local da realiza-
ção dos métodos de selecção.

15 � O júri do concurso foi constituído nos termos do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as especificações pre-
vistas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que
aplicou o primeiro à administração local, e tem a seguinte composição:

Presidente � Vanda Cristina Mouquinho Ricardo, presidente da
Assembleia de Freguesia de Alegrete.

Vogais efectivos:

Maria Isabel Tomás Barroca Vieira, secretária da Junta de
Freguesia de Alegrete, e Mário Ceia Alexandre, 1.º secre-
tário da Assembleia de Freguesia de Alegrete.

Vogais suplentes:

José Carlos Salgueiro Crespo, 2.º secretário da Assembleia
de Freguesia de Alegrete, e José Augusto Trindade Barre-
to, vogal da Assembleia de Freguesia de Alegrete.

1 de Fevereiro de 2005. � A Presidente do Júri, Vanda Cristina
Mouquinho Ricardo. 1000277384

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de cantoneiro de limpeza, do quadro de pessoal
da Junta de Freguesia de Alegrete, concelho de Porta-
legre.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Alegrete de 30 de Setembro de 2004, se en-
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contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de cantoneiro de limpeza,
existente no quadro de pessoal desta freguesia, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 174, de 26 de Julho de 2004.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Junta de Freguesia de Alegrete, enquanto
entidade empregadora, promove activamente uma política de igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao empre-
go e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 � Ao presente concurso são aplicadas as normas seguintes: De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, e demais legislação aplicável.

4 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso e para as
vagas que se derem no prazo de um ano.

5 � Conteúdo funcional � o constante na alínea e) do n.º 1 do
Despacho da SEALOT n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � O local de trabalho � toda a área da freguesia de Alegrete.
7 � Vencimento � o resultante da aplicação do Decreto-Lei

n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e suas alterações, fixado de acordo
com as regras do mesmo diploma e demais regalias sociais atribuídas
à Administração Pública.

8 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � possuir os requi-
sitos 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, a seguir indicados:

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

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

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

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

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

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

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido à Junta de Freguesia de Alegrete, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoal-
mente na secretaria da Junta de Freguesia de Alegrete, ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado
neste aviso, para: Junta de Freguesia de Alegrete, Largo do Espírito
Santo, 1, 7300-311 Alegrete.

No requerimento devem constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, bem como a menção do lugar a

que concorre e do número do Diário da República onde foi
publicitada a abertura do concurso;

d) Declaração, em alíneas separadas, sob compromisso de hon-
ra, sobre a situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das condições a que se referem as alíneas a),
b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Comprovativo de experiência profissional nas funções.

9.3 � Em relação aos candidatos deficientes é inicialmente dis-
pensada a apresentação do documento comprovativo da deficiência
(igual ou superior a 60 %), desde que os mesmos declarem no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o tipo de deficiência e o grau de

incapacidade possuídos. Devem ainda mencionar todos os elementos
necessários para que o processo de selecção possa ser adequado nas
suas diferentes vertentes às capacidades de comunicação/expressão.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão:

Prova escrita de conhecimentos teóricos;
Prova de conhecimentos prática;
Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova escrita de conhecimentos teóricos terá uma dura-
ção máxima de duas horas e será graduada de 0 a 20 valores, sendo
eliminatória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores, e incidirá sobre as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa (parte III � título VIII �
Poder Local);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Gestão de pessoal autárquico:

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, De-
creto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

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

10.2 � A prova escrita de conhecimentos práticos terá uma dura-
ção máxima de uma hora e será graduada de 0 a 20 valores, sendo
eliminatória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores e basear-se-á na execução prática de algumas tarefas fun-
cionais.

10.3 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais dos candidatos,
relativamente ao perfil das exigências da função. Será classificada
numa escala de 0 a 20 valores e terá uma duração de quinze a trinta
minutos.

10.4 � A falta de comparência dos concorrentes admitidos nas
provas escritas de conhecimentos teóricos e na entrevista profissio-
nal de selecção determina a sua exclusão do concurso.

11 � Os critérios de avaliação e factores de ponderação dos mé-
todos de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluin-
do a respectiva fórmula classificativa, constarão da acta da reunião
do júri do concurso, que será facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

12 � A classificação final será obtida pela média aritmética sim-
ples ou ponderada da classificação resultante dos métodos de selecção
referidos, sendo excluídos os candidatos que obtiverem classificação
final inferior a 9,5 valores.

13 � Publicação das listas � as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão publicitadas
na forma e para os efeitos previstos nos artigos 33.º, n.º 2, e 40.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo o local de afi-
xação, se for o caso, a secretaria da Junta de Freguesia de Alegrete.

14 � Os candidatos admitidos serão convocados com a devida
antecedência, de acordo com o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, sendo indicado o dia, a hora e o local da realiza-
ção dos métodos de selecção.

15 � O júri do concurso foi constituído nos termos do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as especificações
previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
que aplicou o primeiro à administração local, e tem a seguinte com-
posição:

Presidente � Vanda Cristina Mouquinho Ricardo, presidente da
Assembleia de Freguesia de Alegrete.

Vogais efectivos:

Maria Isabel Tomás Barroca Vieira, secretária da Junta de
Freguesia de Alegrete, e Mário Ceia Alexandre, 1.º secre-
tário da Assembleia de Freguesia de Alegrete.

Vogais suplentes:

José Carlos Salgueiro Crespo, 2.º secretário da Assembleia
de Freguesia de Alegrete, e José Augusto Trindade Barre-
to, vogal da Assembleia de Freguesia de Alegrete.

1 de Fevereiro de 2005. � A Presidente do Júri, Vanda Cristina
Mouquinho Ricardo. 1000277385
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JUNTA DE FREGUESIA DA GUARDA (SÃO VICENTE)

Edital

Brasão, bandeira e selo

Luís Augusto Patrício, presidente da Junta de Freguesia da Guarda (São
Vicente), do município da Guarda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia da Guarda (São Vicente), do município da Guarda, tendo em
conta o parecer emitido em 17 de Dezembro de 2004 pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do De-
creto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 27 de Janeiro de
2005:

Brasão � escudo de prata, menorá de vermelho, realçado de ouro;
em chefe, dois corvos de negro, animados de vermelho e re-
alçados de ouro, postos em cortesia; em campanha, uma es-
trela de azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel bran-
co, com a legenda a negro: «GUARDA � S. VICENTE»;

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho. Haste
e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia da
Guarda � S. Vicente».

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Junta, Luís Augusto
Patrício. 3000165190

JUNTA DE FREGUESIA DO SOCORRO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia do Socorro, do concelho de Lisboa, em sua reunião
ordinária de 26 de Janeiro de 2005, homologou o concurso externo
de ingresso para o provimento de um lugar de técnico profissional de
desporto de 2.ª classe, com a seguinte classificação final:

1.ª classificada � Rute Sofia Alves da Costa Moutinho �
17,72 valores;

2.ª classificado � Nuno Filipe de Brito Marques � 14,19 valo-
res.

E o concurso externo de ingresso para o provimento de um lugar
de auxiliar administrativo, com a seguinte classificação final:

1.ª classificada � Julieta Maria Pereira Costa Novo � 17,60 va-
lores;

2.ª classificada � Ana Cristina Ferreira da Silva � 16,90 valo-
res;

3.ª classificada � Ana Isabel Palhais de Melo Cardoso �
15,70 valores;

4.ª classificada � Sandra Luísa Carvalho de Figueiredo Polónio �
13,40 valores.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Junta, José Gonçal-
ves Levita. 3000165169

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE SÃO PEDRO

Aviso n.º 1/2005

Concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro, em sua reunião de
10 de Novembro de 2004, no uso da competência expressa na alínea d)
do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se encontra aberto concurso externo
de ingresso para provimento de uma vaga de auxiliar administrativo,
do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro,
pelo prazo de 10 dias, a contar do dia imediato ao da publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 � O concurso é válido para a vaga proposta a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99,

de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro.

4 � Local de trabalho � área da freguesia.
5 � O vencimento correspondente ao escalão 1, índice 128, da

categoria de auxiliar administrativo, nos termos do anexo II ao De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, acrescido das demais
regalias sociais em vigor para os funcionários da Administração Pú-
blica.

6 � O conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril
de 1989.

7 � Requisitos gerais de admissão � poderão candidatar-se ao re-
ferido concurso os candidatos que reúnam os requisitos previstos no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

8 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória, nos termos do
n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

9 � Quota de emprego, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiên-
cia igual ou superior a 60 % têm preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

10 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos, vinculados ou não à função pública, que possuam os requi-
sitos mencionados nos n.os 7 e 8.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, cujo modelo facultativo poderá ser obtido na Junta de Fregue-
sia, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São
Pedro, entregues pessoalmente na referida Junta ou enviado pelo
correio, com aviso de recepção, para Junta de Freguesia de Vila Nova
de São Pedro, Rua das Escolas, 2, 2065-557 Vila Nova de São Pedro,
expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso.

O requerimento deverá conter: nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, com indicação de morada e telefone, habili-
tações literárias, experiência e situação profissional e referência ao
concurso a que se candidata com indicação do aviso publicado no Diário
da República, devendo o candidato declarar, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação em que se encontra relativa-
mente a cada uma das condições a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do n.º 7 do respectivo aviso e ainda quaisquer outros elementos
que os concorrentes considerem relevantes para apreciação do seu
mérito.

11.1 � Devem os candidatos apresentar, obrigatoriamente, com a
candidatura, sob pena de exclusão, documento comprovativo da pos-
se das habilitações literárias, bem como fotocópia do bilhete de iden-
tidade.

11.2 � Nos termos do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, a apresentação ou entrega de documentos falsos implica
a exclusão dos candidatos e a participação à entidade competente para
procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes: prova

escrita de conhecimentos teóricos, com carácter eliminatório, e en-
trevista profissional de selecção.

12.2 � A prova escrita de conhecimentos teóricos terá uma dura-
ção de uma hora e meia e será graduada de 0 a 20 valores, sendo eli-
minatória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores, e incidirá sobre as seguintes matérias:

Noções gerais de direito e organização política e administrativa:

Constituição da República Portuguesa (título VIII, «Poder
Local»);
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Gestão de pessoal autárquico:

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

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

13 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim de-
terminar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões profissionais dos candidatos,
relativamente ao perfil das exigências da função, será classificada numa
escala de 0 a 20 valores, terá uma duração de quinze a trinta minutos.

13.1 � A falta de comparência dos concorrentes, aprovados nas
provas escritas de conhecimento teórico, à entrevista profissional de
selecção, determina a sua exclusão do concurso.

13.2 � Os critérios de avaliação e factores de ponderação dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão da acta da reu-
nião do júri do concurso, a realizar para o efeito, as quais serão facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � A classificação final será atribuída de acordo com a média
aritmética simples das provas, valoradas de 0 a 20 valores cada e re-
sultará da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EP

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.

15 � O dia, hora e local da realização dos métodos de selecção
será marcada oportunamente pelo júri, sendo os candidatos avisados
por correio registado.

16 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 35.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 � Composição do júri:

Presidente � Paulo Jaime Correia, presidente desta Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Hélder Carvalho Correia, presidente da Assem-
bleia de Freguesia.

2.º vogal � Manuel da Silva Simões Ramos, vogal da As-
sembleia de Freguesia.

Vogais suplentes:

Carlos Vicente Correia, vogal da Assembleia de Freguesia, e
António Silva Filipe, vogal da Assembleia de Freguesia.

O presidente do júri será substituído, na sua falta e impedimento,
pelo 1.º vogal efectivo.

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

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Junta, Paulo Jaime
Correia. 1000277379

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Torna-se pública a deliberação do conselho de administração dos
SMTCB, que determinou a renovação da comissão de serviço dos car-
gos de chefes de Divisão Financeira-Administrativa e Equipamento,

dos funcionários Sónia Maria Esteves Coelho e Victor Manuel Lobo
Bento, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005, nos termos do
n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicada à ad-
ministração local pela Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

11 de Janeiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Emídio Xavier. 3000165135

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, e nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, com aplicação à administração local do Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, no seu artigo 2.º, alínea e),
foi reclassificada profissionalmente a seguinte funcionária destes Ser-
viços Municipalizados:

Por deliberação de 24 de Janeiro de 2005:

Sandra Filomena Terras Pissarra, auxiliar administrativa,
escalão 1, índice 128, para assistente administrativa, es-
calão 1, índice 199.

Mais se torna público que o prazo de aceitação é de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2005. � Pela Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000165098

ENTIDADES PARTICULARES

EDAB � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
DO AEROPORTO DE BEJA, S. A.

Aviso

A assembleia geral da EDAB � Empresa de Desenvolvimento do
Aeroporto de Beja, S. A., na reunião de 25 de Janeiro de 2005, deli-
berou, por unanimidade dos votos presentes, abstendo-se o represen-
tante da EDIA, S. A.:

a) Autorizar o engenheiro João Manuel de Sousa Marques a
exercer as funções de presidente do conselho de administra-
ção da EDAB em acumulação com a de docência no Insti-
tuto Superior de Engenharia de Lisboa;

b) Autorizar o licenciado José Gaspar Monteiro Rodrigues a
acumular o exercício das funções de vogal do conselho de
administração da EDAB, com o exercício de advocacia, como
profissão liberal.

1 de Fevereiro de 2005. � O Administrador, José Gaspar.
1000277367

VENERÁVEL IRMANDADE
DE NOSSA SENHORA DA LAPA

Edital

Cemitério

Encontrando-se abandonados os monumentos funerários abaixo
mencionados, são por este meio avisados os respectivos herdeiros de
que dentro do prazo, improrrogável, de 60 dias, contados a partir da
publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série, devem ha-
bilitar-se aos respectivos monumentos.

DIVISÃO 1.ª

Cemitério de Baixo

Catacumba � n.º 145 � Adquirido para Mário Queirós.
Catacumba � n.º 155 � Adquirido ou averbado em nome de Ma-

ria Luísa Mouillat.
Ossário � n.º 153 � Adquirido ou averbado em nome de Miguel

Coelho Moreira.
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Ossário � n.º 257 � Adquirido ou averbado em nome de Berta
Conceição Pessanha Blaise.

Campa � n.º 42, secção 15.ª � Averbado para José Pereira Basto.
Campa � n.º 17, secção 13.ª � Averbado ou adquirido por Fer-

nando Assunção Vieira Alves.

Jazigos

Secção 1.ª

N.º 1 � Adquirido ou averbado em nome de Manuel Brawn Vanzeler
Leitão, Jaime Jorge Vanzeler Leitão, Maria Lurdes Vanzeler Leitão.

Secção 2.ª

N.º 11 � Adquirido ou averbado em nome de Augusto Gomes da
Costa.

N.º 35 � Adquirido ou averbado em nome de Joaquim Francisco
Ramalho, Maria Emília Almeida Ramalho e Joaquim Francisco A.
Ramalho.

N.º 35/A � Adquirido ou averbado em nome de Perpétua Concei-
ção Coimbra Rebelo Cunha.

N.º 40 � Adquirido ou averbado em nome de António Rodrigues
Ferreira Júnior, Arlindo Mário Leite Faria Rodrigues Ferreira e Aida
Leite Faria Ferreira Mendonça.

N.º 41 � Adquirido ou averbado em nome de Maria Ângela Nati-
vidade Mendes Braga, Maria Joaquina Ferreira Lima e José Mendes
Braga.

Secção 3.ª

N.º 42/A � Adquirido ou averbado em nome de João Alves Cruz,
João Alves Pinto Cruz, Eduardo Alves Pinto Cruz, Cândido Alves
Pinto Cruz, António Alves Pinto Cruz e Maria Fortunata Pinto Cruz
Azevedo.

N.º 42 II � Adquirido ou averbado em nome de José Antunes Sa-
raiva Pinto, Maria Dores Antunes Santos e José Antunes Saraiva.

N.º 43 � Adquirido ou averbado em nome de José Luís Rocha.
N.º 46 � Adquirido ou averbado em nome de João Almeida Bran-

dão Aguiar Penetra.
Secção 5.ª

N.º 78/AA � Adquirido ou averbado em nome de Maria Máxima
França Benavides.

N.º 92 � Adquirido ou averbado em nome de Francisco Patrício
Pinto Melo.

N.º 97 � Adquirido ou averbado em nome de Maria Augusta
Artayett Andrade Ribeiro e Dr. Óscar Andrade Ribeiro.

N.º 99/A � Adquirido ou averbado em nome de Maria Laura Sousa
Ferreira e Maria Felicidade Borges.

N.º 105 � Adquirido ou averbado em nome de António Pinto Rato.

Secção 6.ª

N.º 89/A � Adquirido ou averbado em nome de António Augusto
Silva e Luísa Santos Silva.

N.º 90/A � Adquirido ou averbado em nome de Laura Pereira Pi-
menta Queirós.

N.º 105/AA � Adquirido ou averbado em nome de António Carlos
Rodrigues Oliveira e Maria Emília Rodrigues Oliveira.

Secção 7.ª

N.º 124/A � Adquirido ou averbado em nome de Joaquim Guilher-
me Neves Pimentel, Eduardo Serpa Pimentel, Maria Serpa Ferreira
Aranha e Maria Eduarda Woodhouse Ferreira.

N.º 142 � Adquirido ou averbado em nome de Ermelinda Barbosa
Freitas e Eduarda Virgínia Braga Fonseca.

N.º 125/A � Adquirido ou averbado em nome de Maria Céu Bap-
tista Barros e Berta Baptista Barros.

N.º 135/B � Adquirido ou averbado em nome de Álvaro Augusto
Monteiro e Ana Guedes Pinheiro Monteiro.

N.º 137 � Adquirido ou averbado em nome de António José Tei-
xeira Folhadela e Flávio Folhadela Marques Moreira.

Secção 8.ª

N.º 115/AA � Adquirido ou averbado em nome de Júlio Cardoso
Pinto Malheiro e Berta Ferreira Malheiro Veloso Araújo.

N.º 123/II � Adquirido ou averbado em nome de Palmira Creswell
Guedes Meneses.

N.º 128/A � Adquirido ou averbado em nome de Carmen Ferreira
Lima Alves.

N.º 134 � Adquirido ou averbado em nome de António José Mota
Abreu, José António Sanches, Maria Amélia Sousa Barreto, Maria
Adelina Lurdes Barros e Abreu Sousa Gagliardini Graça.

Secção 9.ª

N.º 163 � Adquirido ou averbado em nome de Adelaide Sofia
Pinto Silva Braga, Maria Alice Braga Celestina Silva, Eduardo
Oliveira Braga, Elvira Julieta Pinto Silva Braga Sousa Dias, Ar-
mando Oliveira Braga Júnior, Alberto Oliveira Braga e Carlos Pin-
to Silva Braga.

N.º 165/A � Adquirido ou averbado em nome de Maria Rosa Jesus
Braga e Ermelinda Rosa Jesus Braga.

Secção 10.ª

N.º 176/A � Adquirido ou averbado em nome de Rosa Martins
Costa Leite e Dr. Artur Brás Marques.

5 de Fevereiro de 2005. � O Provedor, António Joaquim Bastos
da Silva França do Amaral. 3000165080

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

Rectificação

Por lapso e pelo aviso n.º 1828/SEP, de 22 de Junho de 1998, pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 194, de 24 de Agosto
de 1998, foi outorgada à empresa Viação Costa & Lino, L.da, a car-
reira Parada-Vila Nova de Famalicão (conc. 7179), em substituição
da carreira que explora com os mesmos extremos (conc. 128), quan-
do deveria ter sido em substituição da (conc. 3971), também com os
mesmos extremos.

7 de Dezembro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete Fer-
reira. 3000160852

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 298, de 22 de Dezembro de
2004, a p. 534-(149), foi publicado com inexactidão o aviso da Câ-
mara Municipal de Ponte de Sor. Assim, onde se lê «1, índice 146»
deve ler-se «1, índice 128» e onde se lê «Hortênsia de Jesus Castelo»
deve ler-se «Hortênsia Maria Castelo de Jesus».

24 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000165086
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

BRANQUINHA � MALHAS DA BRANCA, L.DA

Sede: Lugar de Casaldima, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 44/670807; identificação de pessoa colectiva n.º 500047570;
inscrições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 17 e 18/
050112.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a fotocópia da acta
n.º 51 de 15 de Novembro de 2004, mediante a qual foi deliberada a
redução de capital para 0 euros assim como a nomeação dos gerentes
para o triénio de 2004-2006, Rogério de São Bento Camões, casado,
Flausino José Pereira da Silva, casado, e Luís Miguel Henriques de
Almeida Pinho.

Conferi, está conforme.

12 de Janeiro de 2005. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008347990

AVEIRO

AVEIPROJ � GABINETE DE PROJECTOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5028/
010215; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: of. 15, 16, of. 17, 18 e 19/041118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epigrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes José Paulo dos Santos Martins e
Célia Maria Marques Lopes, por renúncia, desde 27 de Setembro de
2004.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e em conse-
quência alterado o artigo 5.º do pacto que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Fernando Manuel dos Santos Martins, desde já nomeado geren-
te, sendo necessária a assinatura de um gerente para que a sociedade
fique obrigada nos seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

25 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662527

DUALCRUZ � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3609/
950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503458791; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 06/041118.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
€ 49 879,78 para € 80 000, após o aumento de € 30 120,22 reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quo-
tas e para reforço das mesmas, tendo em consequência sido alterado
o artigo 3.º do pacto que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de oitenta mil euros, divi-
didos em duas quotas de quarenta mil euros, pertencentes uma a

cada um dos sócios Carlos Alberto Tavares Moreira da Cruz e
Albano Leite.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

24 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662489

MARQUES PORTELA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1817/
860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501687904; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 07/020415.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto e em consequência alterada a redacção do arti-
go 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de: café e salão de
bilhares com a respectiva oficina de reparações; hotéis; hotéis-
-apartamentos; hotéis-residêncial; restaurantes, snack-bares e simila-
res; comércio de máquinas bilhares e afins.

Mais certifico, que foi registada a nomeação do gerente António
Manuel Gonçalves Portela, divorciado, residente na Rua de João Gon-
çalves Neto, Aradas, Aveiro, por deliberação de 25 de Fevereiro de
2002.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000938086

SANTA MARIA DA FEIRA

CONSTRUÇÕES � MÁRIO F. COSTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08764/040922; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507040422; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/040922.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída por
Mário Ferreira da Costa, casado com Idalina da Silva Santos na co-
munhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Mário F. Costa, Uni-
pessoal, L.da, tem a sua sede na Travessa de Gaeta, 2, da freguesia de
Vila Maior, do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.
Construção de obras públicas. Compra e venda de bens imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio único.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais ge-
rentes, registando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada
para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é, desde já, nomeado
gerente o sócio único, ao qual competirá a representação da socieda-
de em juízo e fora dele.
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6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

§ único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

8.º

A sociedade iniciara imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do desde já a gerência autorizada a proceder aos levantamentos e
movimentação de contas bancárias que forem, necessárias ao giro
comercial.

Conferida está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005193950

BRAGA
BRAGA

CONDE, ESTEVES & DOMINGUES, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, 1.º, sala 9, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1398/
780419; identificação de pessoa colectiva n.º 500751013;
averbamento of. n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento of. n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 31 e 33/011119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerência Joaquim Esteves e Herculano Esteves, ambos por
renúncia em 19 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000031414

FARO
OLHÃO

TRINDOBRA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01729/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503596221; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/20041119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em conse-
quência foi alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

Apresentação n.º 01/20041119.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Reforço: 25 000 euros, inteiramente subscrito e realizado em di-

nheiro pelos sócios e na proporção da suas quotas.
Artigo alterado: 3.º:

ARTIGO 3.º

Capital: 30 000 euros, que corresponde à soma de duas quotas
iguais de 15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Vítor Manuel Madeira Trindade e Ana Maria Canário Frade
Trindade.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta da sociedade.

Conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2009395042

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

MAKISUMO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3529; identificação de pessoa colectiva n.º 506594378;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20041119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente, Miguel Caldeira Reis Rego Filipe,
por renúncia de 28 de Maio de 2003.

Foi conferida e está conforme.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007156270

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3081; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288; data da
apresentação: 20041119.

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.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007156318

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

NUTRINVESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 048/19871020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501894675; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 46, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 49, e inscrição n.º 52; números e data das apre-
sentações: 14, of. 14 e 15/20040913.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único � João Augusto & Associa-

dos, SROC, por ter renunciado em 28 de Junho de 2004.
Cessação de funções do fiscal suplente � Ferreira, Pereira & As-

sociados, SROC, S. A., por ter renunciado em 28 de Junho de 2004.
Nomeação do fiscal único até final do triénio em curso 2002-2004,

por deliberação de 5 de Julho de 2004.
Fiscal único efectivo � Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edi-

fício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, piso 6, Lisboa;
suplente � Ledo, Morgado & Associados, SROC, S. A., Edifício Aviz,
Rua da Boavista, 3523, 12, Lordelo, Porto.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006487337

J. A. COELHO DA SILVA SUCESSORES, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 124/19860102; identificação de pessoa colectiva n.º 501581537;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/20041111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 7 de Outubro de 2004.
Liquidatário: o sócio José Carlos Martins Coelho da Silva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007527154
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NEVES ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 076/19861008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501726942; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 27/
20041115.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007526638

FANTASIA � EMBALAGEM E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6238/960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503612456;
inscrição n.º 13/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008474690

LEMA � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5930/951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503773549;
inscrição n.º 12/20040623.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004844442

H SECO � FORMAÇÃO E SOLUÇÕES
PARA LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5467/950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503393746;
inscrição n.º 11/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004266759

GRAVIMARQ � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 580/20010829; identificação de pessoa colectiva
n.º 505646510; inscrição n.º 02/20030826.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002368554

HOMEM À MÁQUINA, IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4757/940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503197920;
inscrição n.º 12/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007488205

GRUPNOR SUL � ELEVADORES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9865/20000202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504580795; inscrição n.º 04/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004774665

FERREIRA & MANTEIGAS � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 584/20010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505620294; inscrição n.º 04/20021127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511819

FERREIRA & MANTEIGAS � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 584/20010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505620294; inscrição n.º 05/20040707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511800

JOSÉ PIO MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 385/440411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500159165; inscrição n.º 29/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007471647

J. PORTUGUÊS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 652/270521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500146535; inscrição n.º 19/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511827
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NOVAGA, PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 356/860210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501588159; inscrição n.º 09/20041006.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522209

LUÍS MIGUEL FERREIRA LOPES � CONSTRUÇÃO
E RESTAURO DE EDIFÍCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 257/20030403; identificação de pessoa colectiva
n.º 506533018; inscrição n.º 02/20040909.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004281650

FERNANDES PRATA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4909/940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503243000;
inscrição n.º 10/040712.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006558536

J. RUAH & RUAH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7070/970414; identificação de pessoa colectiva n.º 502630981;
inscrição n.º 11/040708.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525640

J. M. TOMÉ � URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7058/961018; identificação de pessoa colectiva n.º 500256659;
inscrição n.º 22/040709.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525631

GERAWATT � DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8730/981104; identificação de pessoa colectiva n.º 504268902;
inscrição n.º 14/040709.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007477459

GUERREIRO & SERRÃO � ENGENHARIA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8113/980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504451308;
inscrição n.º 10/040709.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006568981

GOMES SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5912/951117; identificação de pessoa colectiva n.º 503532568;
inscrição n.º 16/040709.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007525615

FILMES DO TEJO, AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6039/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503559741;
inscrição n.º 08/040709.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004283181

LICET � ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 315/19800910; identificação de pessoa colectiva n.º 501083316;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 26/20041117.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007500078

FONSECA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 123/19760503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500353590; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 36/20041117.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Miguel Pimenta Marques, por

ter..renunciado em 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000687636
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FREYSSINET � TERRA ARMADA, PRÉ-ESFORÇO,
ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 037/19721220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500072434; inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 16/
20041110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução e reforço de capital e alteração do contrato quanto ao

artigo 3.º
Montante da redução: 1 693 200 euros; para cobertura de prejuízos.
Capital após a redução: 3400 euros.
Reforço: 2 416 750 euros, em dinheiro, subscrito pelos accionistas.
Capital: 2 420 150 euros, representado por 485 000 acções do valor

nominal de 4,99 euros cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de dois milhões quatrocentos e vinte mil
cento e cinquenta euros, já integralmente subscrito e realizado, e está
representado por quatrocentas e oitenta e cinco mil acções, no valor
nominal de quatro euros e noventa e nove cêntimos cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008410471

ISL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 180/20020312; identificação de pessoa colectiva
n.º 502032316; inscrição n.º 29/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007674440

NÁPOLES & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6280/960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503629952;
inscrição n.º 04/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000029413

H. V. � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9699/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504642197;
inscrição n.º 07/010814.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 1000029402

NEW/NEXT MOVES � CONSULTORIA DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 045/20020124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505871696; inscrição n.º 03/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511738

FARMÁCIA SÃO PAULO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 139/20020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505884348; inscrição n.º 03/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003556826

LIDERA NETWORK S. L. � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 915/20011214; identificação de pessoa colectiva
n.º 980249902; inscrição n.º 03/20040704.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007476380

JOSÉ BIVAR, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 991/20020109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505647893; inscrição n.º 02/20040707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005537446

FERNANDO LOPES CARVALHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 837/20011121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505876396; inscrição n.º 03/20040712.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511720

GABINETE 103 � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8197/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504102761;
inscrição n.º 05/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004177098
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IN LOCO � COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 733/20011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502350970; inscrição n.º 10/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008471365

FL VASCO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 782/20011108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505549778; inscrição n.º 03/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003917004

GRAVIMARQ � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 580/20010829; identificação de pessoa colectiva
n.º 505646510; inscrição n.º 03/20040712.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002461619

FOLHADELA LEMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 597/20010906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505641798; inscrição n.º 02/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001123213

IMPRITÉCNICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 492/890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502131357;
inscrição n.º 13/20040712.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006579673

J. MARTINS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 247/621017; identificação de pessoa colectiva
n.º 500365091; inscrição n.º 12/20040714.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008416623

FERREIRA & DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 311/690702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957711; inscrição n.º 18/20040702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001176341

JURIDIREITO, EDIÇÕES JURÍDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 970/20030106; identificação de pessoa colectiva
n.º 506256553; inscrição n.º 02/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511762

GRANACER � ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 132/20030221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505102048; inscrição n.º 04/20040707.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511770

FRANCISCO CARRILHO MARTINS � RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 733/20021015; identificação de pessoa colectiva
n.º 506276082; inscrição n.º 03/20040712.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511754

FERJEPE � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 742/20021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505963620; inscrição n.º 02/20040708.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008602281

FMJC � SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 569/20020801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506197727; inscrição n.º 03/20040709.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006438654

GABISH � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 587/20020813; identificação de pessoa colectiva
n.º 506206459; inscrição n.º 02/20040708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511746

JALCO � MÓVEIS E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 655/650325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148183; inscrição n.º 24/20040729.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503930

IMPERCAR � CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 735/681223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500137277; inscrição n.º 10/20040917.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522152

LOUZEIRO & MARUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 699/800118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500901422; inscrição n.º 05/20040928.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308842

GRAÇAGAZ � AUTO DISTRIBUIDORA DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 374/811016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501209336; inscrição n.º 25/20040928.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005530727

LEONIMAR � SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 997/850426; identificação de pessoa colectiva
n.º 501520635; inscrição n.º 08/20040916.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522160

LOPES & BAETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 030/680222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455090; inscrição n.º 23/20040914.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007608693

LUSIFAR � QUÍMICO � COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 688/691120; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232644; inscrição n.º 17/20040909.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308761

JRM � GABINETE DE ESTUDOS TÉCNICOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 330/811002; identificação de pessoa colectiva
n.º 501211993; inscrição n.º 13/20040729.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004770481

J. ALVES JOÃO & M. ALVES JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 777/870508; identificação de pessoa colectiva
n.º 501775722; inscrição n.º 12/20040914.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007608766

FIGUEIREDO & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 117/610609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500448272; inscrição n.º 17/20040914.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007608715

JOÃO DA COSTA VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 887/760225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500443181; inscrição n.º 12/20040913.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004690429

LEITARIA LIBERDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 697/400403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513961; inscrição n.º 14/20040910.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004309008

LEMOS TEODORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 823/880628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011890; inscrição n.º 10/20040908.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005335975

GONÇALVES & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 738/671206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500358788; inscrição n.º 19/20040913.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002461392

NUNES, BERNARDO & MARCELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 780/880621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502010916; inscrição n.º 27/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006397796

LEONOR & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2925/920316; identificação de pessoa colectiva n.º 502725010;
inscrição n.º 11/20040810.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503387

INTERADUBO � COMPANHIA INTERNACIONAL
DE ADUBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 400/890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502115971;
número e data da inscrição: 09/20040816.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511460

NELIBELA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1775/900503; identificação de pessoa colectiva n.º 502337150;
número e data da inscrição: 10/20040817.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002495246

LUVIREP � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES NAVAIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2391/910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502632925;
número e data da inscrição: 12/20040810.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511479

INTER REDITUS � PRESTAÇÃO INTEGRADA
DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6974/970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503832472;
número e data da inscrição: 16/20040908.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005335924

GTCA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5614/950608; identificação de pessoa colectiva n.º 502423099;
número e data da inscrição: 09/20040910.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008408493

NOVA-EQUADOR INTERNACIONAL, AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9059/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504601890;
número e data da inscrição: 06/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511452

FISIO-LÓGICA � CENTRO DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8301/980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504137557;
número e data da inscrição: 09/20040909.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308966

JOSÉ POÇAS & POÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9755/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504796410;
número e data da inscrição: 05/20040908.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007470470

JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9706/230608; identificação de pessoa colectiva n.º 500471886;
número e data da inscrição: 22/20040715.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008430880

FAÇONNABLE (PORTUGAL), UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 370/20030521; identificação de pessoa colectiva
n.º 506515524; número e data da inscrição: 03/20040913.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004322071

LABORATÓRIO UNITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 975/340623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500162069; número e data da inscrição: 32/20040909.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007464888

FOTO ADEPTO � REPORTAGENS
FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 809/20031127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506576981; número e data da inscrição: 02/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308605

LABORATÓRIOS SAÚDE � CANOBBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 152/450709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500162204; número e data da inscrição: 06/20040909.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007464870

JORIPA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 125/20000505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503120731; número e data da inscrição: 11/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006388681

IMOBILIANE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 008/20000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504820931; número e data da inscrição: 02/20040910.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008408515

J. A. RAMOS & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 064/20010302; identificação de pessoa colectiva
n.º 505335182; número e data da inscrição: 03/20040908.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007470551

IMOTOTUM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 008/20010212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505166216; número e data da inscrição: 03/20040908.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308621

J. MONTEIRO & F. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 393/20010627; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572877; número e data da inscrição: 04/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004308664

ISABEL FRAGOSO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 311/20010531; identificação de pessoa colectiva
n.º 505504618; número e data da inscrição: 02/20040908.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007470420

J. S. LIMA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 985/20030109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506394140; número e data da inscrição: 03/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007674513

HIDROCONCEP � CONCEPÇÃO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5036/941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503280801;
número e data da inscrição: 14/20040719.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007511444

NOVA FERRÁRIA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1560/901115; identificação de pessoa colectiva n.º 502445890;
número e data da inscrição: 18/20040908.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008471543

J.S. LIMA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 984/20030109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506269485; número e data da inscrição: 03/20040907.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007674505

JORGE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 469/19610803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500559449; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 25; números e data das apre-
sentações: 16, of. 16 e 17/20041116.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Manuel da Silva Libório, por ter

renunciado em 23 de Agosto de 2004.
Cessação de funções da gerente Alda Maria da Silva Libório, por

ter renunciado em 23 de Agosto de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Gerente designado o sócio Benjamim da Silva Libório.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado, será exercida por sócios ou não sócios a designar em as-
sembleia.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Benjamim da Silva
Libório.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006487302

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TURBOGÁS � PRODUTORA ENERGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05489/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503310026;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 02/041117.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de membros do conselho de administração, em 4 de
Novembro de 2004.

Período � até ao final do mandato em curso, ano de 2004.
Paulo Jorge Tavares Almirante, Rua de António Prior do Crato,

41, 2D, Abrantes;
Penelope Louise Chalmers, 35 Hazel Grove, Kingwood, Henley on

Thames, Oxfordshire, RG9, 5NH, Reino Unido;
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Glendon Roy Burgess, Estrada de Paialvo, 8, 1.º, direito, Tomar.
Simon Leiper, Flat 5, Downs Court, 6 Cambalt Road, London SW15

6EW, Reino Unido;
Gareth Neil Griffiths, 40 The Avenue, St Margarets, Middlesex TW

11RY, Reino Unido;
Simon Anthony Ferigule-Baker, Chemin de la Margelle, 15, 1224

Chene Bougeries, Geneva, Suíça;
Stephen James Taylor, 50, Green Pastures Road, Wraxall, Bristol,

BS48, 1ND, Reino Unido;
Richard John Lappin, Tomanova, 26, Brevnov, Praga 6, Repúbli-

ca Checa.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527657

3 POR 4 � PROJECTOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04665/931022; identificação de pessoa colectiva n.º 502312475;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 23/030212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Paulo Filipe da Costa Nunes Oli-
veira, por renúncia em 11 de Fevereiro de 2003:

Pela inscrição n.º 14, apresentação n.º 04/040511.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e oitenta e nove cêntimos, integralmente realizado em dinheiro,
e corresponde à soma de duas quotas, ambas pertencentes à sócia
Patrícia Pereira de Almeida, sendo uma quota no valor nominal de
doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e seis cên-
timos e outra quota no valor nominal de doze mil quatrocentos e
sessenta e nove euros e noventa e três cêntimos.

Pela inscrição n.º 15, apresentação n.º 32/041112.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte de-

signação:
Designação de gerente, em 11 de Fevereiro de 2003.
Patrícia Pereira de Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006481649

SACAESTOFOS � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03912/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502533528;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 25/041112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
artigo 7.º o qual passou a ter a redacção:

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente associar-se ou interessar-se por
qualquer forma e com qualquer entidade, noutras sociedades, empre-
sas, agrupamentos complementares, consórcios nacionais ou estran-
geiros, agrupamentos europeus de interesse económico, existentes ou
a constituir, seja qual for o objecto, tipo e lei reguladora, bem como
fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos
os actos necessários para tais fins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553313

S. & C. � GESTÃO DE NAVIOS E TRIPULAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02898/911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502635770;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 30/041109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e vinte e quatro mil seiscentos e no-
venta e nove euros e quarenta e seis cêntimos, integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
oitenta e três mil quinhentos e quarenta e oito euros e sessenta e
quatro cêntimos da sócia TRANSINSULAR � Transportes Marítimos
e Insulares, S. A., e outra de quarenta e um mil cento e cinquenta eu-
ros e oitenta e dois cêntimos da sócia Vieira e Silveira � Transpor-
tes Marítimos, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade é confiada a um conselho de
gerência composto por três ou cinco gerentes, de entre os quais po-
derão ser designados um ou dois gerentes executivos, a quem será
confiada a condução dos negócios da sociedade.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um procurador, nos termos

da respectiva procuração.
2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006531433

TRADESAC � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07754/970905; identificação de pessoa colectiva n.º 500943509;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 02/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão por deliberação de 10 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527509

REPSOL COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07284/200401; identificação de pessoa colectiva n.º 500246963;
inscrição n.º 63; número e data da apresentação: 30/041119.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 6.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberações dos accionistas, tomadas pelos votos corres-
pondentes a, pelo menos, três quartos do capital social, poderão ser
exigidas aos accionistas suprimentos e ou prestações suplementares
de capital até ao montante equivalente, para o respectivo accionista,
a sete vezes o valor nominal das suas acções.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006539469
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SOTEVOR � SOCIEDADE HOTELEIRA
DO ALVOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07214/961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503781720;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 03/041117.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos orgãos sociais, em 29 de Março de 2004.
Administrador único � período: ano de 2004.
João Augusto Martins Jacinto, Avenida da Liberdade, 211, 4.º, es-

querdo, Lisboa
Fiscal único � período: quadriénio de 2004-2007.
Efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitó-
ria, 71-A, 11.º, Lisboa.

Suplente � Jean-Éric Gaign (revisor oficial de contas), residente
na morada anterior.

Em 17 de Novembro de 2004 � Com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respei-
tantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527690

SOREL 2 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06551/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503608793;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 71/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 19 de Outubro de
2004.

Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Joaquim José dos Santos

D�Oliveira, Rua de João Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa; vogais � Carlos
Alberto Almeida Paulo Rato, Parque das Nações, Passeio das Garças,
lote 4.40.01-H, 7.º, direito, Lisboa, José Rainho Coelho, Rua de Flor-
bela Espanca, 7, 4.º, direito, Mem Martins, Sintra.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, Rua de Augusto Macedo, 10-C,
escritório 2, Lisboa; suplente � Salvador Figueiredo Vás e Lima, Rua
da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de con-
tas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005827428

SOREL 4 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06549/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503608823;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 68/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 19 de Outubro de
2004.

Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Joaquim José dos Santos

D�Oliveira, Rua de João Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa; vogais � Carlos
Alberto Almeida Paulo Rato, Parque das Nações, Passeio das Garças,
lote 4.40.01-H, 7.º, direito, Lisboa, José Rainho Coelho, Rua de Flor-
bela Espanca, 7, 4.º, direito, Mem Martins, Sintra.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Augusto Macedo, 10-C, escritó-
rio 2, Lisboa; suplente � Salvador Figueiredo Vás e Lima, Rua da
Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005827410

SOREL C5.1. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06548/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503608840;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 69/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 19 de Outubro de
2004.

Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Joaquim José dos Santos

D�Oliveira, Rua de João Crisóstomo, 30, 3.º, Lisboa; vogais � Carlos
Alberto Almeida Paulo Rato, Parque das Nações, Passeio das Garças,
lote 4.40.01-H, 7.º, direito, Lisboa, José Rainho Coelho, Rua de Flor-
bela Espanca, 7, 4.º, direito, Mem Martins, Sintra.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, Rua de Augusto Macedo, 10-C,
escritório 2, Lisboa; suplente � Salvador Figueiredo Vás e Lima, Rua da
Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005827401

OLYMPUS PORTUGAL � TECNOLOGIAS MÉDICAS
ENDOSCÓPICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06526/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503581429;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 40/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigo 1.º e 3.º, 1, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade anónima e adopta a deno-
minação Olympus Portugal � Opto-Digital Tecnologias, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na comercialização de tecno-
logias opto-digitais e tecnologias relacionadas, nomeadamente endos-
cópios médicos, produtos de diagnóstico, produtos médicos rígidos e
outros equipamentos médicos avançados, sistemas de formação de
imagens e de informação, produtos opto-digitais em geral e produtos
e instrumentos industriais opto-digitais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552198

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05489/170307; identificação de pessoa colectiva n.º 500255342;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 31; números
e data das apresentações: 34 e 35/041109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Lourenço de Albuquerque D'Orey,
por renúncia em 17 de Junho de 2004 e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 17 de Junho de 2004, por coop-
tação, Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa, residente na Rua
de Joseph Bleck, 17, Dafundo.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526677

TERFRAN � INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03930/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502442964;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 09/041110.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 800 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado,
em dinheiro e nos diversos valores do activo, conforme escrituração,
e corresponde à soma das quotas seguintes: uma do valor nominal de
quatro mil euros pertencente ao sócio Luís Manuel Pêgo Todo Bom
e uma do valor nominal de mil euros pertencente à sócia Ana Teresa
Martins Todo Bom.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02, apresentação n.º 10/
041110.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para Rua do Alto do Duque, 37, freguesia de

Santa Maria de Belém, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526871

TRANSPORTA � TRANSPORTES PORTA
A PORTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02149/910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502514035;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 60/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão em 8 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527460

OREY � INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MATERIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01444/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274514;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números
e data das apresentações: 28 e 29/041115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Francisco António Fernandes,
por renúncia em 25 Fevereiro de 2003 e a seguinte designação:

Designação de administrador, por deliberação de 15 de Setembro
de 2004.

José António Girão Fernandes, residente na Avenida de Elias Gar-
cia, 169, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 18, apresentação n.º 59/
041116.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
O administrador José Paulo Carvalho Fernandes foi designado pre-

sidente, por deliberação de 15 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552180

UNICATE PEÇAS � UNIDADE COMERCIAL
DE ACESSÓRIOS PARA TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00852/890629; identificação de pessoa colectiva n.º 501565752;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 39/041112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 24 Setembro de 2004, Alexandre Soa-
res Simões.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 09, apresentação n.º 40/
041112.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Carlos Manuel Godinho da Silva Pereira, por
renúncia em 27 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553623

SOCIEDADE DE PEIXE PALOMETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06290/951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503512567;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 21/041112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 8 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553658

VICAO � COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS
DO LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07920/971118; identificação de pessoa colectiva n.º 503998222;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 18/041117.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota do único só-
cio, Miguel Jorge de Pinheiro Cardoso Dias Pinheiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526936

OFICIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07880/971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503985147;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 73 e 74/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de José Vilela e Inácio Chambel
Gião, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia em 21
de Novembro de 2003 e a seguinte designação:

Designação do fiscal único efectivo, em 27 de Outubro de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2004.
J. Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas, Rua de Augusto Macedo, 10-C, escritório 2, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005448443

SIGMADOS � ESTUDOS DE OPINIÃO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07854/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503976830;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 26/041116.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 3 de Agosto de 2004.
Período: até 31 de Dezembro de 2006.
Susana Marques Catita, residente na Avenida dos Estados Unidos

da América, 51, 5.º, esquerdo, Lisboa.
Jesus Diego Perán López, C. António Lopez Aguado, 1-13 A-D,

Madrid, Espanha.
Carlos Maria Prieto Valentin-Gamazo, C. Hermosilla, 59, Madrid,

Espanha.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527444

SERVIMÉDIA � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07832/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 502500646;
inscrição n.º 33; número e data da apresentação: 11/041111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto do artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade usa a firma OCEANUS � SGFTC, S. A., tem a sua sede
na Avenida da Liberdade, 131, 5.º, freguesia de São José, em Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553070

TETMEI � MONTAGENS ELÉCTRICAS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04981/940330; identificação de pessoa colectiva n.º 503167959;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 01 e 02/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a ces-
sação das funções da gerência de António Manuel Trincheiras de Figuei-
redo, por renúncia em 3 de Setembro de 2004, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 27 de Setembro de 2004.
Nuno Filipe Ferreira de Ledesma, residente na Rua da Ilha da Ma-

deira, 1, 1.º, direito, Loures.
André Filipe Ramos Pires Manteigas, residente na Rua da Abadia,

3, 2.º, frente, Ericeira, Mafra.
Luís Jorge Gonçalves Fróis, residente na Rua Um, lote 1, 2.º-A,

Pontinha, Odivelas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007603071

RENAULT PORTUGUESA � COMÉRCIO
DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00350/800507; identificação de pessoa colectiva n.º 500970602;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 44 e inscrição n.º 47; números
e data das apresentações: 06 e 07/041112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador François Schwartz, por renún-
cia em 30 de Junho de 2003 e a seguinte designação:

Designação de administrador, por deliberação de 31 de Março de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso de 2003-2005.
Patrick Claude, 126, Rue de Picpus, Paris, 12 E, 75, França.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553437

O. A. P. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07248/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503794449;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 13/041115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Avenida de Almirante Reis, 81, 1.º, direito,
freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553771

UNIESPA � COMPANHIA ESPANHOLA DE PAPELARIA
E ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03307/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502739703;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 35/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2004.
Período: ano de 2004.
Conselho de administração: presidente e administrador delegado �

Juan António Lázaro Lázaro, C/Pedro Rico, 27, Madrid, Espanha;
vogais � Javier Goméz Acebo, e Francisco Serrano Branco, resi-
dentes na Avenida Mediterrâneo, 31, Colmenar Viejo, Madrid, Es-
panha.

Fiscal único efectivo � Leopoldo Alves & Associado, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Rita Braz Machado,
revisor oficial de contas.

Em 10 de Novembro de 2004, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respei-
tantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004791810

OURIVESARIA GRANADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01652/811015; identificação de pessoa colectiva n.º 501190279;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 39/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 249 398,95 euros para 250 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de du-
zentos cinquenta mil euros e corresponde à soma das seguintes quo-
tas:

Horácio de Pinho Rodrigues Zagalo, uma quota do valor nominal
de cento e setenta e cinco mil euros;

Paula Cristina Cotrim Zagalo, duas quotas, uma do valor nominal
de quarenta e sete mil e sete euros e vinte e um cêntimos, e outra do
valor nominal de dois mil novecentos e noventa e dois euros e se-
tenta e nove cêntimos (bem próprio);

Francisco Jorge Vieira Alves Mendes, uma quota do valor nominal
de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Horácio de
Pinho Rodrigues Zagalo e Paula Cristina Cotrim Zagalo, já nomeados
gerentes, e do sócio Francisco Jorge Vieira Alves Mendes, que desde
já fica também nomeado gerente.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527177

RUSTIBANOS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 882/001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505090333;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 38/041108.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 3 do artigo 7.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06, apresentação n.º 40/
041108.

Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a cessação das
funções da gerência de Jacinto José Canhoto Letras, por renúncia em
1 de Outubro de 2004.

Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 06, apresentação n.º 06/
041110.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de João Manuel Valério Branco e de Maria João
Teles Grilo Paula Pais, por renúncia em 1 de Outubro de 2004.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552201

SANTOGAL PEÇAS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02733/911220; identificação de pessoa colectiva n.º 502669675;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 16/041109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede é em Lisboa, na Avenida de Casal Ribeiro, 46-C, freguesia
de São Jorge de Arroios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005089508

SILGARVE � TRANSPORTES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02684/; identificação de pessoa colectiva n.º 500247820; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 03/041111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros, representado por duas quotas iguais de 24 939,89

euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, CIPRAU � Comércio
Internacional de Matérias-Primas, L.da, e RIBATRANS � Serviços In-
ternacionais de Trânsito, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2000795056

SLF � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03695/920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502834129.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Pela inscrição n.º 12, apresentação n.º 13/041109.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte de-

signação:
Designação do secretário, em 31 de Março de 2004.
Efectivo � José Manuel Oliveira Neves, residente na Avenida do

Conselheiro Fernando de Sousa, 19, 13.º, Lisboa; suplente � Madale-
na Maria Sousa da Silva Grosso, residente na Avenida do Conselheiro
Fernando de Sousa, 19, 13.º, Lisboa.

Pela inscrição n.º 13, apresentação n.º 14/041109.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e

encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 30 de
Outubro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526308

RIBEIRO & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02536/910621; identificação de pessoa colectiva n.º 501886128;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 07 e 08/041111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria de Fátima Gouveia dos
Santos Alves, por renúncia em 27 de Outubro de 2004 e foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Carlos
Alberto Ribeiro de Albuquerque, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526910

SOMARGESTE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06064/950713; identificação de pessoa colectiva n.º 502906715;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 22/041119.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 28 de Janeiro de 2004.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � António João Pistacchi-

ni Moita, residente na Rua de Carlos Lacerda, 2, rés-do-chão, esquer-
do, Oeiras; vogais � Jorge Rafael Gutierrez de Lima, residente na Rua
da Senhora do Monte, 30, 3.º, direito, Lisboa; Francisco Luís Rama-
lho do Nascimento, residente na Avenida do Movimento das Forças
Armadas, 65, Portela de Sintra, Sintra.
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Conselho fiscal: presidente � Gonçalo Leite de Faria, residente na
Avenida de 25 de Abril, Edifício Navegador, 2.º, Cascais; vogais �
António Ferreira de Carvalho, Vivenda Orvalhos, Massapés, Tires,
Parede; Fernando Vassalo Namorado Rosa, residente na Rua de En-
trecampos, 38, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas; e Ga-
briel Fernando Martins de Mesquita Gabriel, residente na Rua do Ma-
estro António Taborda, 44, Lisboa, revisor oficial de contas.

Em 19 de Novembro de 2004, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos res-
peitantes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526502

SNACK BAR O POCINHO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07976/971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504006614;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 11/041119.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 12 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2007590697

O ALPENDRE VERDE � DECORAÇÕES
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07689/970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503927457;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 29/041112.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006553674

LISBOA � 4.A SECÇÃO

QUINTA DO COCHÃO � PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 078/020221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505677679; inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresen-
tações: 15/040809 e 27/041011.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 15/040809.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 16 de Fevereiro

de 2004, para o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: Luís Filipe Ferreira Vieira, presidente;

Paulo Jorge Cerqueira Ferreira; José António da Luz Carmo.
Fiscal único: João Augusto & Associados � Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, S. A.
João Albino Cordeiro Augusto, casado, residente na Avenida da Praia

da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.
Apresentação n.º 27/041011.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 20 de Setembro de 2004, para o triénio de 2004-2006.
Tiago Miguel Simões Costa Ferreira Vieira, casado, residente na

Rua do Professor Teixeira Lopes, 7, Marisol, Corroios, Seixal, su-
plente.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007589079

MENDEZ & PAZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 978/040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506594963;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/041012.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 6.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 6.º

As acções representativas do capital social da sociedade são ao
portador, podendo ser incorporadas em títulos de um, dez, cem, mil
e dez mil acções.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007279282

CASTANHEIRA DA SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 776/031017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506696650; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 36 e 34/041022.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, n.º 1, e eliminado o n.º 4 do artigo 4.º, da sociedade em epí-
grafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social, é de cinco
mil e um euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros e vinte e cinco cêntimos
cada uma e uma de cada sócio.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 34/041022.
Cessação de funções do gerente Pedro Miguel Castanheira da Silva,

por ter renunciado em 19 de Agosto de 2004.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007284235

MONTEIRO & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 619/590722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500481008; inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 5,
6 e 7/041006.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 997,59 euros
para 50 000 euros tendo os artigos 2.º e 4.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, comércio de mer-
cearias e frutas, incluindo vegetariana e dietética e terapias alternati-
vas, psicoterapias, massagens e acupunctura.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de cinquenta mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de vinte
e cinco mil euros cada uma e uma de cada sócia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007265982
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CLÍNICA MÉDICA MIGUEL PESSANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 637; identificação de pessoa colectiva n.º 506693511; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 16/040928.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, n.º 1.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Miguel Pessanha, L.da,
e tem a sua sede no Largo do Casal do Gil, 8, freguesia de Ajuda,
concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006564080

QUINTA DOS FIDALGOS � PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 079; identificação de pessoa colectiva n.º 505679105; nú-
mero e data da entrada: 2881/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000272377

METROMAX MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 583; identificação de pessoa colectiva n.º 504973088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data da apresenta-
ção: 33/041026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 33/041026.
Deslocação da sede para a Avenida do Colégio Militar, 18, letra D,

freguesia de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007278375

CIDADE DO PORTO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 571; identificação de pessoa colectiva n.º 506903990; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 32/041029.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 32/041029.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 23 de Junho de 2004,

para o ano de 2004:
Carlos José, Victor José & Valente � Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 4.º, es-
querdo, Lisboa.

Victor Manuel da Silva José, residente na morada anterior, revisor
oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007284588

CENTRO, MATEUS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 723; identificação de pessoa colectiva n.º 500809046; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 38/040917.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 38/040917.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 2 de Se-

tembro de 2004.
Susana Pimenta de Sousa, solteira, maior, residente na Rua de Ti-

erno Galvan, torre 3, 12.º, Lisboa.
Susana Covaneiro Enes, divorciada, residente na morada anterior,

suplente.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007269643

CENCOR � CENTRO EXPORTADOR CORTICEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 707; identificação de pessoa colectiva n.º 500060363; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 13/040526.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos Emanuel de
Sousa e Andrade de Azevedo, que desde já fica nomeado gerente, sen-
do suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006568779

CONFEITARIA MIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 252; identificação de pessoa colectiva n.º 500459487;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 15; número e
data da apresentação: 15/040928.

Certifico que foi registada a redenominação do capital de
2 000 000$ para € 9 975,97 tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9 975,97 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de 997,60 euros
do sócio José Manuel dos Anjos Gonçalves; uma quota de 997,60 euros
da sócia Maria Luísa de Almeida Silva Gonçalves; uma quota de 7 980,77
euros da firma Rota do Colombo � Sociedade de Gestão Hoteleira, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265885

PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 727; identificação de pessoa colectiva n.º 500473145;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 14 e 15/040527.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 5 985,57 para
€ 6000 tendo o artigo 3.° e nomeação ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de seis mil euros e corresponde à soma de duas quotas:
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uma, do valor nominal de quatro mil e oitocentos euros, do sócio
Fernando Manuel Proença Lobo do Vale; e outra, do valor nominal
de mil e duzentos euros, do sócio Fernando Severino Garcia Lobo do
Vale.

Gerentes designados, em 11 de Fevereiro de 2004: ambos os sócios.
Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima

referida:
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/040527.
Cessação de funções dos gerentes, Artur Francisco da Silva Bran-

dão e Luís Avelino Fernandes, por terem renunciado em 11 de Feve-
reiro de 2004.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265877

PALMEIRINHA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 631; identificação de pessoa colectiva n.º 500477051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; número e
data da apresentação: 24/040910.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/040910.
Cessação de funções do gerente, Luís Carlos Vieira Cipriano, por

ter renunciado em 23 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007271737

PASTELARIA CHILENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 787; identificação de pessoa colectiva n.º 500452148;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 11 e 13/040908.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/040908.
Cessação de funções do gerente, José Carlos Amaral Rodrigues, por

ter renunciado em 31 de Maio de 2004.
Apresentação n.º 13/040908.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 31 de Maio de 2004.
José António Amaral Rodrigues.
Cassiano Amaral Rodrigues.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007270595

PRIMAX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 934; identificação de pessoa colectiva n.º 500222339; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 20/040917.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5 000 000$ para
€ 24 940,14 tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e quarenta euros
e catorze cêntimos, integralmente realizado e corresponde à soma
das quotas dos sócios: Maria Luzia Del Pilar Lage Sanchez de Morais
Canaveira e Pedro João Sanchez de Morais Canaveira, em comum e
sem determinação de partes ou direito, cem euros, cento e oitenta e
sete euros e cinco cêntimos, cento e doze euros e vinte e três cênti-
mos, cento e doze euros e vinte e três cêntimos, e dezanove mil nove-

centos e trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos e de Burgue-
te & Bragança, L.da, quatro mil quatrocentos e oitenta e nove euros
e dezoito cêntimos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007269570

MOLEÃO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 759/031013; identificação de pessoa colectiva
n.º 501178171; inscrições n.os 8 e 12; números e data das apresen-
tações: 15 e 19/041019.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5 985,57 euros
para 186 500 euros e que o texto que se segue é transcrição da inscri-
ção acima referida:

Apresentação n.º 15/041019.
Reforço do capital
Reforço: 180 514,43 euros, realizado em dinheiro pelos sócios a

seguir mencionados com 126 559,62 euros e 53 954,81 euros respec-
tivamente.

Capital: 186 500 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Floriano Pereira Chan, 130 550 euros.
2 � André Conde Chan, 55 950 euros.
Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 4.º e § 2.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargos dos sócios e não sócios
que para tal vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios André Conde Chan, João Miguel
Rosado Moreira Rato, Eduardo Já Assam e a não sócia Maria Fernan-
da Nabais Conde Chan.

§ 2.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pelas
assinaturas de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007280388

PRESTIHOT � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 687/030915; identificação de pessoa colectiva
n.º 506666565; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 40 e 41/041020.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 40/041020.
Cessação de funções de gerente de Paulo José Palma Rodrigues, por

renúncia em 12 de Outubro de 2004.
Mais certifica que foi registada a alteração do contrato quanto

aos artigos 3.º e 4.º n.º 1 e 2 , da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de sete
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio, Jan Nikolai Bolck Pohl,
e uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
à sócia Ana Maria Gonçalves.
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ARTIGO 4.º

1 � É gerente o sócio Jan Nikolai Bolck Pohl.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007281678

MARIA ALVES & PAULA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 201/030928; identificação de pessoa colectiva n.º 506570908;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/041028.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007285207

CONJUNTURA ACTUAL, EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 197/030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506470490;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/041006.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 10 000 euros
para 30 000 euros tendo o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social e de trinta mil euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de três quotas, uma no valor de vinte e cinco
mil euros, pertencente à sócia Gamcal SGR, L.da, uma no valor de
cem euros pertencente ao sócio Miguel Maria de Oliveira Barreiros
Calado e outra no valor de quatro mil e novecentos euros pertencen-
te à sócia Sofia Rodrigues Coelho Ramos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006565966

1.ª AVENIDA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 194/030421; identificação de pessoa colectiva
n.º 506381331; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 48 e 49/041022.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/04102.
Cessação de funções da gerente Luís Miguel Viterbo de Freitas Melich

Cerveira, por ter renunciado em 30 de Setembro de 2004.
Apresentação n.º 49/041022.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Setembro de 2004,

Pedro Jorge Correia Rodrigues.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007284260

MELO (MADEIRAS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 052/030226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501777075; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e data
da apresentação: 30/041014.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 30/041014.
Cessação de funções do gerente Miguel João Luz Costa, por ter

renunciado em 23 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007279436

MOCAR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 943/030114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502970294; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 09/
041012.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 09/041012.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 26 de Março de

2004 para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Fernando Moniz Galvão

Espírito Santo Silva.
Miguel Jorge Fleming Horta e Costa.
Fernando Fortuny Martorell.
Luís Miguel Tudella da Silva Pessanha.
João José dos Santos Vieira, casado, residente na Rua da Câmara

Pestana, 25, 3.º-C, Sintra.
Fiscal único: António Dias e Associados � Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, S. A; suplente � Freire, Loureiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2005089320

COFIREDE � SOCIEDADE DE CAFÉS
E DE RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 934/030109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506412598; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
34 e 35/041006.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 24.º n.º 1 alínea a) e nomeação do conselho de administração por
deliberação de 9 de Março de 2004, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 24.º

1 � A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um membro do conselho de administração ou

do administrador único;
Conselho de administração: presidente � Maria José Leitão Soa-

res da Silva Cardal.
António José Leitão Soares.
João Paulo Gomes Leão de Morais e Castro, casado, residente na

Rua do Padre Américo, 15, 4.º esquerdo, Lisboa.
Prazo da nomeação: ano de 2004.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006566008

COFIREDE � SOCIEDADE DE CAFÉS
E DE RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 934/030109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506412598; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
030805.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 32/030805.
Nomeação do conselho de administração por deliberação de 16 de

Julho de 2003, para o ano de 2003.
Presidente � Maria José Leitão Soares da Silva Cardal, casada,

residente na Rua de Fernando Namora, 44, 2.º, esquerdo, Lisboa.
António José Leitão Soares.
Francisco Xavier do Amaral, casado, Azinhaga da Torre do Fato,

5, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265915

CARE 4 ALL � CONSULTORIA E APOIO
EM RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 704/021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506348237; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 28/
041014.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 20 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007280299

PITUPA � PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 573/020903; identificação de pessoa colectiva
n.º 505444755; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 13/041018 e 21/040930.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/041018.
Cessação de funções dos administradores, Anselmo Alexandre Gui-

marães Sarsfield da Costa Freitas e Américo de Melo Pinto Lopes,
por terem renunciado em 14 de Junho de 2004 e 18 de Maio de 2004,
respectivamente.

Apresentação n.º 21/040930.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de Julho de

2004, para o triénio de 2004/2006.
Conselho de administração � presidente: Rui Carlos de Loureiro

Amorim Colmonero, casado, Rua de Francisco de Almeida, 9, 61,
Lisboa; Orlando Pinto Madeira Carrasco; Miguel Gomes Figueirinhas
Pinto, casado, Rua de D. João de Castro, 338, Miramar, Valadares.

Fiscal único � António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente:
Justino Mendes dos Santos Romão, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006565729

PINTO CORREIA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 521/270204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500396876; inscrições n.os 9 e 10; data da apresentação: 041029.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 01/041029.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 27 de Setembro de 2004:
Maria Augusta da Silva Aleixo Falcão Pinto Correia,, Avenida do

Conde Valbom, 94, 3.º, Lisboa; Isidoro Falcão Pinto Correia, casado,
Rua do Professor Vieira de Almeida, 2, 8.º, esquerdo, Lisboa, e Paulo
Alexandre Falcão Pinto Correia, Rua Xavier Araújo, 11, núcleo 7,
6.º-A, Lisboa.

Mais certifica que, foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 1.º, corpo, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Pinto Correia, Irmãos, L.da, tem a
sua sede na Rua de Alfredo da Silva, 9, em Lisboa, freguesia da Ajuda
e tem por objecto a administração de propriedades rústicas e urbanas,
próprias, aluguer de equipamentos próprios para a agricultura .

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007285398

METAL 8 � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 273/020510; identificação de pessoa colectiva
n.º 506147703; inscrição n.º 3; data da apresentação: 19/041026.

Certifico que, foi registado o reforço do capital de 25 000 euros
para 100 000 euros, tendo o artigo 2.º e 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de metalomecânica
ligeira, serralharia civil, instalações técnicas especiais, designadamen-
te eléctricas, tubagens, climatização, ar condicionado, prestação de
serviços de arquitectura e engenharia, arquitectura de interiores, cons-
trução civil, prestação de serviços de consultadoria na área financei-
ra, transporte de mercadorias, armazenagem e gestão logística de
mercadorias, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, manutenção e conservação de equipamentos em edifícios,
administração e gestão global de edifícios, obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de noventa mil euros do sócio João Carlos de Oliveira Pedro e
outra no valor, nominal de dez mil euros da sócia Ana Rita Centeno
de Sousa Prates de Oliveira Pedro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007284472

CONSULÓGICA � CONSULTORES DE PROJECTOS
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 262/020507; identificação de pessoa colectiva
n.º 506085074; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apre-
sentação: 07/041015.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/041015.
Deslocação da sede para: Travessa de Cima dos Quartéis, 26-B, fre-

guesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007280442

C. I. T. G. � COMPANHIA IBÉRICA DE TURISMO
GLOBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 247/020430; identificação de pessoa colectiva
n.º 506064778; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; data da apre-
sentação: 19/041015.
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Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/041015.
Cessação de funções do administrador, Abdullah Corulhu, por ter

sido destituído em 14 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2005809896

CASCIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 083/020222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505677059; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/041027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º l, apresentação n.º 21/041027.
Deslocação da sede para a Avenida do Conselheiro Fernando de

Sousa, 19, 17.º, freguesia de Campolide, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2000687555

QUINTA DOS FIDALGOS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 079/020221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505679175; inscrições n.o 2 e 3; números e data das apresenta-
ções: 16/040809 e 29/041011.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 16/040809.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 16 de Fevereiro

de 2004, para o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração � presidente: Luís Filipe Ferreira Viei-

ra, Paulo Jorge Cerqueira Ferreira e José António da Luz Carmo.
Fiscal único � João Augusto & Associados Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, e suplente: João Albino Cordeiro Augusto, casado,
Avenida da Praia da Vitória, 71, revisor oficial de contas.

Apresentação n.º 29/041011.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 20 de Setembro de 2004, para triénio de 2004-2006:
Suplente � Tiago Miguel Simões Costa Ferreira Vieira, casado, Rua

do Professor, 7, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006562177

CAELUM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 015/040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505928280; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
041027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação: 17/041027.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação 27 de Fevereiro de

2004, para o ano de 2004.
Conselho de administração � presidente: Carlos José Duarte de

Oliveira, João Manuel dos Santos Gonçalves e Duarte Vieira Pestana
de Vasconcelos, casado, Rua de Castilho, 20, 3.º, Lisboa.

Fiscal único � António Freitas dos Santos, revisor oficial de con-
tas, suplente: José Maria Monteiro Azevedo Rodrigues, revisor ofici-
al de contas.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007284901

CORNEL � INVESTIMENTOS PORTUGAL, SGPS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 089/040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506696090;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/040902.

Certifico que, que foi registado o reforço do capital de 50 000 eu-
ros para 220 000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

Capital social e acções

1 � O capital social, integralmente realizado, é de duzentos e vin-
te e nove mil euros, dividido em quarenta e cinco mil e oitocentas
acções, com o valor nominal de cinco euros, cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de uma, dez, cem,
mil ou mais acções, podendo a sociedade, quando o julgue convenien-
te e lhe seja solicitado, emitir títulos provisórios ou definitivos re-
presentativos de qualquer número de acções.

3 � As acções do capital social inicial e do resultante dos aumen-
tos deliberados pelo Conselho de Administração no uso da faculdade
concedida pelo disposto no artigo seguinte serão nominativas, não
podendo ser convertidas ao portador, salvo autorização da assembleia
geral.

4 � A assembleia geral pode deliberar a emissão de acções ao por-
tador e, bem assim, de acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis ou não de remição,
dentro dos limites da lei.

5 � As acções da sociedade poderão revestir a forma escritural,
sendo todavia livre a sua conversão em acções tituladas, a expensas
dos interessados.

6 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, nos
termos previstos na Lei e realizar sobre umas e outras, as operações
que se mostrem convenientes para a prossecução dos interesses so-
ciais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007273098

CORNEL � INVESTIMENTOS PORTUGAL, SGPS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 089/040226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506696090; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 31 e 32/041001.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 31/041001.
Cessação de funções da administradora Lénia da Silva Godinho

Lopes, por ter renunciado em 27 de Julho de 2004.
Apresentação n.º 32/041001.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 27 de Julho

de 2004, para o triénio em curso de 2004-2006:
Vladimir Polievka, solteiro, maior, Rua de Bacelar e Silva, 5, rés-

-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2006565915

MATERMUNDO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 246/040422; identificação de pessoa colectiva
n.º 506823407; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 26 e 27/041022.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º l, apresentação n.º 26/041022.
Cessação de funções da administradora Maria Gabriela de Almeida

Lopes, por ter renunciado em 15 de Julho de 2004.
Apresentação n.º 27/041022.
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Nomeação de um membro do conselho de administração Manuel
Lopes Dias, casado, Rua do Celeiro do Pescador, lote G, Praia de
Quiaios, Figueira da Foz.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007284146

CONFEITARIA PAMPULHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 684; identificação de pessoa colectiva n.º 502173459; número
e data da entrada: 3439/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000034532

MEDIDA CERTA � FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4073; identificação de pessoa colectiva n.º 503344400; núme-
ro e data da entrada: 3438/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000034535

CORREIA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 300; identificação de pessoa colectiva n.º 500905959; nú-
mero e data da entrada: 2578/011030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000034839

LOURINHÃ

TRANSPORTES LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00379/
070788; identificação de pessoa colectiva n.º 502004061;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 2/19112004.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente Luís Fernandes do Lago.
Causa: falecimento.
Data: 8 de Março de 2004.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007664038

M. J. PINTO � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01090/
09012001; identificação de pessoa colectiva n.º 505159066; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000469736

AUDENS � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01267/
06092002; identificação de pessoa colectiva n.º 506249549; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000334385

J. C. PIMENTEL ESTEVES � COMÉRCIO ALIMENTAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00868/
051197; identificação de pessoa colectiva n.º 504004069; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000469418

MATDEK � EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01016/
211299; identificação de pessoa colectiva n.º 504792857; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000341250

ANTÓNIO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00058/
030893; identificação de pessoa colectiva n.º 500022321; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 21 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000341241

PAVICONSTRUÇÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00595/
071092; identificação de pessoa colectiva n.º 502846259; data da
apresentação: 29062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 17 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000469698

MAFRA

CASO CENTRO DE ABATE DE SUÍNOS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 00769;
identificação de pessoa colectiva n.º 501683100; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 01/
20041029.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de João
Carlos Lopes Correia, por renúncia, em 7 de Outubro de 2004.

9 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042924

CARÉ & FILHOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 01536;
identificação de pessoa colectiva n.º 503325120; data da apresen-
tação: 20041105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e de
2003.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042568

CORCHERA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03644;
identificação de pessoa colectiva n.º 500076472; data da apresen-
tação: 20041105.

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

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042967

UNISAFE PORTUGAL � INSPECÇÕES, SERVIÇOS
E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE

E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 02763;
identificação de pessoa colectiva n.º 505286319; data da apresen-
tação: 20041111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2004824310

IVOTELA � ESTUDOS E SONDAGENS
DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 02398;
identificação de pessoa colectiva n.º 504825771; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20041102.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2004.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042851

MILRIOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 01479;
identificação de pessoa colectiva n.º 503273678; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 06/20041021.

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 € 5000,
e corresponde à soma de três quotas: uma com o valor nominal de
€ 2600; outra com o valor nominal de € 1200, pertencente ao sócio
José Tiago Jacob de Bastos da Luz e outra com o valor nominal de
€ 1200, pertencente ao sócio Nuno Alexandre da Silva Nunes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042240

SIEGWERK � TINTAS GRÁFICAS (PORTUGAL),
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03477;
identificação de pessoa colectiva n.º 506513440; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 06/20041027.

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 qui-
nhentos mil euros, e está representado por uma só quota pertencente
à única sócia Siegwerk � Druckfarben, AG.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042371

MARQUES TRAVASSOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 02143;
identificação de pessoa colectiva n.º 504306642; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20041028.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de três quotas; uma no
valor nominal de trinta mil euros, pertencente ao sócio Manuel de
Almeida Marques Travassos; uma no valor nominal de quinze mil euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Castanheira Travassos Marques,
e outra do valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio
Rui Pedro Travassos Marques.

2 � (Mantém-se.)

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

2 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042363

URBIPAQUETE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03473;
identificação de pessoa colectiva n.º 506723445; data da apresen-
tação: 20041028.

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

2 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042460
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QUODIS � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 02984;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 01 e 02/20041103.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Leo-
nardo José Hermanns Xavier, por renúncia, em 3 de Fevereiro de 2002.

Mais certifico que foi registada a nomeação de gerente de Isabel
Amélia Hermanns Xavier, em 27 de Março de 2004.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042886

AUTO-TÁXIS CENTRAL MALVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 0156;
identificação de pessoa colectiva n.º 500531684; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 03/20041108.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 4.º e 6.º, e aditamento do artigo 10.º, passando o contrato
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas sendo uma no valor nominal de
três mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Maria Ade-
laide Silvestre e outra no valor nominal de mil duzentos e cinquenta
euros pertencente à sócia Maria Elisabete Silvestre dos Reis Duarte.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria Adelai-
de Silvestre, já nomeada gerente, e pela sócia Maria Elisabete Silves-
tre dos Reis Duarte, ora nomeada gerente, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade.

10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007043009

A MAGIA DO VISUAL � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03515;
identificação de pessoa colectiva n.º 506790193; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 01 e 02/20041102.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
Helena da Costa Plácido Batalha, por renúncia, em 18 de Outubro de 2004.

Foi igualmente registada a nomeação de gerentes da sócia Marta
dos Santos Costa e a não sócia Ana Maria Costa Luís, em 19 de
Outubro de 2004.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato,
quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Marta dos Santos Costa e
Maria José Costa Luís.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
sócios ou não, nomeados em assembleia geral , os quais poderão não
ser remunerados se tal vier a ser deliberado também em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042940

QUARENTA PRODUÇÕES � SOM, LUZ, PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03625;
identificação de pessoa colectiva n.º 506978648; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 02 e 03/20041104.

Certifico que foi registada a renúncia à gerência de Fernando An-
drade Diogo, por renúncia, em 28 de Maio de 2004.

Mais certifico, que foi registada a alteração parcial do contrato
quanto ao artigo 1.º e 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade usa a firma Quarenta Produções � Som, Luz, Produ-
ção de Espectáculos e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Anselmo Manuel Carreira, 24, no lugar e freguesia de Milharado,
concelho de Mafra.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, Pedro Jorge
Diogo Martins Gaspar, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te, podendo este ser sócio ou não sócio.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2007042932

ODIVELAS

PEDROSO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504488171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007531704

PEDROSO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504488171; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 02 e 03/20041103.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � 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 a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e já deposita-
do nos termos legais é de cinco mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada sócio.

2 � Facto: nomeação de gerente de Paulo Henrique Carrasqueira
Pereira, casado, Rua de Alfredo Ruas, Vivenda Casimiro, Pedernais,
Odivelas.

Data da deliberação: 20040928.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003919570

BERNARDO & SILVA � REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08846;
identificação de pessoa colectiva n.º 502613572; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 07/20041025.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual 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 cinco mil euros, e correspon-
de à soma de três quotas: uma no valor nominal de mil euros, titulada
em nome de Fernando Barreiros da Silva, e duas no valor nominal de
mil e quinhentos euros e dois mil e quinhentos euros, ambas em co-
mum e sem determinação de partes a favor de Maria Rosinda Alves
de Pina Bernardo e Maria de Lurdes de Pina Bernardo Murteira e
Joaquim José de Pina Antunes Bernardo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000272389

ERVANÁRIA S. FRANCISCO DE ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5273;
identificação de pessoa colectiva n.º 501500626.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003932976

ERVANÁRIA S. FRANCISCO DE ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05273;
identificação de pessoa colectiva n.º 501500626; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 01/20041103.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � 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 4.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678012

HRK IMÓVEIS � COMÉRCIO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 997;
identificação de pessoa colectiva n.º 505611783.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2002 e de 2003, da sociedade em epí-
grafe.

15 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006549286

HRK-IMÓVEIS � COMÉRCIO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 997;
identificação de pessoa colectiva n.º 505611783; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 03/20041029.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 51 a fl. 51 v.º do livro n.º 359-F do 3.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi foram efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693844

ANGOBANA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE FRUTAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00954;
identificação de pessoa colectiva n.º 500021430; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20041028.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2006741225

ESTEVES MORAIS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503327972; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20041027.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
3.º

O capital social é de cinco mil euros, e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, dividido em duas quotas, uma de três mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio António Belmiro Esteves
Morais, e outra de mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Da-
niel António de Carvalho Esteves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2005734993

BAR BENTOS � SNACK BAR RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 09757;
identificação de pessoa colectiva n.º 502845961; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/20041027.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2004, exarada de
fl. 123 a fl. 124 v.º do livro n.º 733-A do Cartório Notarial de Lou-
res, foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante
aumento de 3004,80 euros, e alterado o artigo 3.º do contrato que
passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma ao sócio Paulo Dinis Aires Bento e outra ao sócio
Manuel Alexandre Aires Bento.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693798
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SEDICOL � SOCIEDADE DE EDIFICAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02898;
identificação de pessoa colectiva n.º 500742537; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/20041027.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693780

FARMÁCIA � SENA BELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 028;
identificação de pessoa colectiva n.º 506123626; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20041027.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: nomeação de gerente.
Gerentes nomeados: Esmeralda de Jesus Salvador Carlos de Sena

Belo, casada; Ricardo Manuel Carlos de Sena Belo, solteiro, maior, e
Tiago João Carlos de Sena Belo, solteiro, maior, todos residentes no
Campo Grande, 37, 5.º, E, Lisboa.

Data da deliberação: 11 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693771

NOVASPORT � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 04165;
identificação de pessoa colectiva n.º 501291849; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 06 e 07/20041026.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais de
mil setecentos e cinquenta euros cada uma pertencentes ao sócio
Arnaldo Manuel Fernandes Martinho e uma de mil e quinhentos eu-
ros pertencente à sócia Carla Sofia Nunes Martinho.

2 � Mudou a sede para a Praceta da República, 7, freguesia de
Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007679019

EMETRÊS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642036.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2001, 2002 e de 2003, da sociedade em
epígrafe.

12 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007686708

TETRA M. IMPRESSÃO DE PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 067;
identificação de pessoa colectiva n.º 503194450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2002 e 2003, da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007686686

MASIREL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E REPRESENTAÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 066;
identificação de pessoa colectiva n.º 503194468.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2002 e 2003, da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007686694

JÚLIO DE AMORIM, FILHOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2001, 2002 e de 2003, da sociedade em
epígrafe.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007691582

SOARES & GARCIA �  INDÚSTRIAS, URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300310; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20041129 (prévias) e 09/20041125.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de administrador único de Elida Cecília

Garcia Paredes Aued, por renúncia, em 11 de Novembro de 2004.
2 � Facto: nomeação dos membros do conselho de administração.
Presidente � Jacinto das Dores Peta, solteiro, maior, Rua de Bar-

bosa Colen, Casa Areias do Mar, S. Pedro do Estoril; administrado-
res � Joaquim Ferreira Gonçalves, casado, e Susete Rodrigues Hercu-
lano Gonçalves, casada, ambos na Rua do Major Neutel de Abreu, 9,
10.º, A, Lisboa.

Prazo: até final do mandato de 2003-2006.
Data da deliberação: 11 de Novembro de 2004.
3 � Por escritura de 23 de Novembro de 2004, exarada de fl. 77

a fl. 78 do livro n.º 713-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
alterados os artigos 23.º, n.os 1 e 4, e 24.ºdo contrato, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 23.º

1 � A convocação do conselho de administração cabe ao seu pre-
sidente que o fará, através de carta registada com aviso de recepção
expedida com a antecedência mínima de oito dias.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por unanimidade dos membros presentes.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois adminis-
tradores Joaquim Ferreira Gonçalves e Jacinto das Dores Peta.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007679884
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FERNANDES & FERNANDES � PERFUMARIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 695;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336084; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20010622.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to em que aumentam de 1 000 000$ para 10 000 euros, mediante
reforço de 1 004 820$, pelo que se altera o artigo 3.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de
cinco mil euros, uma de cada sócio,Ana Paula Carvalho Fernandes
Pereira da Silva e Manuel Fernandes Pereira.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2007678063

JONELCAU � CONSTRUÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 785;
identificação de pessoa colectiva n.º 505978628; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20041020.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança de sede para a Rua Central, Bairro da Mimosa, 50, fre-

guesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693577

PASCOAL & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 04037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501238972; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20041111.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

500 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 502 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado,
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, cada uma pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678810

DIVIDIM � PROJECTOS, DIVISÓRIAS E ESPAÇOS
INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041282; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
11 e 12/20041110.

Certifico que, por escritura de 1 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 9 a fl. 11 do livro n.º 566-I do 12.º  Cartório Notarial de Lisboa,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Vítor Duarte Ferreira, por
renúncia, em 9 de Outubro de 2004.

2 � Aumentado o capital de € 5000 para € 10 000, mediante au-
mento de € 5000, e alterados os artigos 3.º e 5.º, n.os 1 e 2, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
que constituem o activo é de dez mil euros e corresponde à soma de
duas quotas: uma do valor nominal de sete mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Rui Manuel Parreira Carrasco; e outra do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros; pertencente à sócia Maria
Filomena Rodrigues Monteiro Alves de Magalhães.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes designados em assembleia
gerla, sócios ou não, ficando desde já nomeado gerente o sócio Rui
Manuel Parreira Carrasco.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678802

JOSÉ MEIRELES � INSTALAÇÕES DE ANTENAS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 506688836; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
07e 08/20041110.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2004, exarada de fl. 17
a fl. 18 do livro n.º 383 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa I, foram efectuados os seguintes actos
de registo:

Cessação de funções de gerente de Carlos Manuel Sá Baptista, por
renúncia, em 15 de Julho de 2004.

2 � Alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 4, do con-
trato que passam a ter a: seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Mimosas, 207, fregue-
sia da Ramada, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada, tituladas pelo sócio.

ARTIGO 4.º

4 � É gerente o sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678799

MÉDIA CAPITAL ENTERTAINMEMT � PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

(anteriormente BIG THING � PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 952;
identificação de pessoa colectiva n.º 504453823; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 06/20041110.

Certifico que, por escritura de 24 de Setembro de 2004, exarada de
fl. 87 a fl. 88 do livro n.º 552-J do 2.º Cartório Notarial de Sintra,
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foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, e 2.º do contrato, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Média Capital Entertainment �
Produção de Eventos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: edição, impressão e reprodução de
suportes de informação gravados, edição de revistas e de outras publi-
cações periódicas e edição de gravações de som; reprodução de suportes
gravados; reprodução de gravações de som e reprodução de gravações
de vídeo; actividade de prestação de serviços na área da comunicação,
do mundo do espectáculo, no campo da música, rádio e televisão, cine-
ma, teatro e publicações literárias. Importação e exportação, represen-
tação, produção comercialização por grosso ou a retalho, distribuição,
venda e marketing de produtos discográficos e seus similares.

Agenciamento de artistas e actividades conexas. Actividade de
animação cultural e recreativa de qualquer natureza, bem como, co-
mercialização e venda de artigos de promoção publicitária e o exer-
cício de todas as actividades complementares e conexas com as acti-
vidades anteriormente referidas. Produção de eventos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678780

JUVEX III � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486954; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
04 a 05/20041110.

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2004, exarada de fl. 77
a fl. 78 do livro n.º 298-B do 2.º  Cartório Notarial de Torres Vedras,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Valdemar Martins Lamú-
ria, por renúncia, em 26 de Outubro de 2004.

2 � Facto: Nomeação de gerente de Anabela Vitoriano Melo
Marques Guerreiro.

Data da deliberação: 18 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678772

TÁXIS NAVES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 007;
identificação de pessoa colectiva n.º 500475334; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
03/20041110.

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2004, exarada de fl. 23
a fl. 25 do Livro n.º 189-I do 2.º  Cartório Notarial de Tomar, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Ribeiro
Pereira, por renúncia, em 8 de Junho de 2004.

2 � Alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Táxis Naves & Ribeiro, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Brasil, lote 269, Casal Novo, freguesia de
Caneças, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, cada uma delas de cada
um dos sócios Manuel Heleno Fernandes Rodrigues e Patrocínia da
Conceição Machado Rodrigues.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficando, desde já nomeado geren-

te o actual sócio Manuel Heleno Fernandes Rodrigues, sendo suficien-
te a assinatura de um qualquer gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007693933

IDEALBRINDE � COMÉRCIO DE BRINDES E ARTIGOS
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501544445; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 08/20041025.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registos:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes no activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas: uma de três mil setecentos e cinquenta euros
em nome de Alexandra Silva Castro e outra de mil duzentos e cin-
quenta euros em nome de Susana Silva Castro (bem próprio).

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000272388

VILA FRANCA DE XIRA

VALENTE & CORREIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06626/041020; identificação de pessoa colectiva
n.º 505209101; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/
041020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 � Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto aos ar-
tigos 1.º, 2.º, n.º 1, 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VALP � Indústria e Comér-
cio de Equipamentos para o Lar, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Juventude, 11, 5.º, F, freguesia de
Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de lareiras, recuperadores de
calor, pellets, ar condicionado, fogões e acessórios.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas nos valores nominais
de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada um dos sócios An-
tónio José Palhais Ferreira Valente e Paulo Jorge da Silva Ferreira
Pinto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2005210455
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PORTALEGRE
ELVAS

CONSTRUÇÕES VIDIGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00951/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503895172; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 02/20020111.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, foram
registados os seguintes actos:

Redenominação e aumento do capital.
Quantia do aumento: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sóci-

os na proporção das respectivas quotas.
Tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto social,

o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios Gaspar
Lusitano Luciano Vidigal e José Luís da Cruz Vidigal.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, em substituição legal,
Carolina Maria Florêncio Aires. 1000029199

TRANSPORTES PEREZ RANGEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01241/
011109; identificação de pessoa colectiva n.º 502679565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 10/20041125.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

1.º Renúncia de gerência: Maria Natividad Rangel Gomez, por re-
núncia, em 27 de Outubro de 2004.

25 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2007045249

PORTO
GONDOMAR

PHILICOM � COMUNICAÇÕES E ÁUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9372/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504104098; número
e data da apresentação: PC-24/2001228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

10 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Moreira.
1000031855

LOUSADA

J. TEIXEIRA DE SOUSA, L.DA

Sede: Sobreira, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00052/
770329; identificação de pessoa colectiva n.º 500647909;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 11/041115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Manuel
Teixeira de Sousa cessou as funções de gerente, em 14 de Março de
2003, por renúncia.

Foi depositado o instrumento da cessação de funções de gerente,
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004 � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230520

MANUEL DE SOUSA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Nova, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01283/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505290979; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/041115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
em mais € 35 000, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes
iguais e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quarenta
mil euros, formado por três quotas, uma no valor nominal de vinte
mil euros, pertencente ao sócio Manuel de Sousa Ferreira e duas no
valor de dez mil euros, cada uma, pertencentes ao sócio Joaquim
Manuel da Silva Ferreira.

Mais declararam os outorgantes, que nem por lei, nem por contra-
to, nem por deliberação é exigida a realização de outras entradas além
das subscritas para este aumento.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade, na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004 � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230511

JOSÉ FRANCISCO PINTO SOARES, L.DA

Sede: Nogueira, Lousada (São Miguel), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01517/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505594196;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 14 e 16/041117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Francisco
Pinto Soares cessou as funções de gerente em 5 de Agosto de 2004,
por renúncia; Maria Clarisse de Sousa Fernandes foi nomeada gerente
em 5 de Agosto de 2004, e foi alterado o contrato, passando os ar-
tigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por quatro quotas, uma de dois mil euros e
outra de quinhentos euros, pertencente à sócia Joana Raquel Soares, e
outra de dois mil euros e outra de quinhentos euros, pertencentes à
sócia Gabriela Anais Soares.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a Maria Clarisse de Sousa
Fernandes, nomeada gerente, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a sua assinatura.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade, na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004 � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230449
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ROSA J. F. PINTO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01750/
030314; identificação de pessoa colectiva n.º 506515281; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/041126

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as con-
tas em 8 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004 � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230350

AGOSTINHO RIBEIRO & BARBOSA, L.DA

Sede: Edifício Valinhas, entrada B, 2.º, direito, Rua de São João
de Deus, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01457/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505715074; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/041116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 12 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004 � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008230430

SETÚBAL
SETÚBAL

NAVICAR � DEPÓSITO E GESTÃO INTEGRADA
DE CARGAS,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01989/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501315039.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2001054637

DCM � PEÇAS RETALHO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06889/
20021202.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, dos anos de
2002 e 2003.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2006893165

SILVINO & TICO, REPARAÇÕES AUTO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05074/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504480286.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004641690

ITALSADO � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06039/
20010322; identificação de pessoa colectiva n.º 503230049.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2006893173

CACHOFARRA � SOCIEDADE DE PROMOÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03190/
220204; identificação de pessoa colectiva n.º 500265038.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2006903756

NOVETT � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05843/
20001026.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004640375

SOCIEDADE DE CONSERVAS ATLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03190/
220204; identificação de pessoa colectiva n.º 500265038.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2002.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2006903748

CORÉ & CORÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04854/
980506.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003678980

MDL � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2763/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502566833.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, dos anos de
2000, 2002 e de 2003.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004640065

A. J. S. VALENTE, CARPINTARIAS
E MARCENARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2763/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502566833.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, dos anos de
1998 e 1999.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004640073
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ANDREA DORE BALBINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04952/
980920.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004619872

SOBRINHO E SOBRINHO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03392/
930729; identificação de pessoa colectiva n.º 503054674.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

30 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2005405310

PENSÃO DOS PASSARINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00429/
620112.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004640693

VISEU
CINFÃES

NICOREPE � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
CIVIL, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro, freguesia de Tarouquela,
concelho de Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 528/
040519; identificação de pessoa colectiva n.º 506978486; averbamen-
to n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números das apresenta-
ções: 4 e 5; pasta n.º 528.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição, apresentação n.º 04/041125.
Cessação das funções de gerente de Manuel Jorge Nunes de

Sousa.
Data: 2 de Junho de 2002.
Causa: renúncia.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 05/041125.
Designação de gerente: Manuela Arlinda Nunes Sousa.
Data: 2 de Junho de 2004.
Prazo: Um ano, a partir de 2 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. � A Conservadora Interina, Maria
Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira.

2005622877

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.
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• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras
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• 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
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3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos
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5 — Toda a correspondência sobre contratos de 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 (fax: 213945750; e-mail: assinaturas@incm.pt).
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Compilação dos Sumários..........

Apêndices (acórdãos) ..................

CD-ROM 1.ª série (IVA 19 %)

Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel2

Não assinante
papel

185 230

PAPEL (IVA 5%)

154

154

154

288

288

288

407

  52

  100

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos ...................................
250 acessos ...................................

500 acessos ...................................

N.º de acessos ilimitados até 31-12

 35
 70

120

550

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %)1

E-mail 50 .......................................
E-mail 250 .....................................

E-mail 500 .....................................

E-mail 1000 ...................................

E-mail + 50 ...................................

E-mail + 250 .................................

E-mail + 500 .................................
E-mail + 1000 ...............................

 15,50

 46,50
 75

140

 26

 92

145

260

100 acessos ............................
250 acessos...........................
Ilimitado individual4 ..........

INTERNET (IVA 19 %)

Assinante
papel2

Não assinante
papel

 96
216
400

120
270
500

Preços por série3

1.ª série..................................
2.ª série..................................
3.ª série..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 19 %)

120
120
120

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.


