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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional, 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 do Emprego e Formação Direcção de Serviços Administrativos
Profissional

Endereço Código postal
Avenida José Malhoa, 11 1099-018 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218614100 217227006

Correio electrónico Endereço internet (URL)
procedimentos.compras.gov.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
CPI AQA.20042101662 � implementação de um sistema de arquivo amovível nos
armazéns centrais da Venda Nova, dos Serviços Centrais do Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I.P. (IEFP).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

Relativamente a este processo, cujo anúncio foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 20, de 28 de Janeiro de 2005, informa-se que foram prestados esclareci-
mentos, os quais se encontram junto às peças concursais e disponíveis na morada
electrónica procedimentos.compras.gov.pt.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

16 de Fevereiro de 2005. � A Directora de Serviços Administra-
tivos, Sara Ribeiro. 3000165487

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia

Endereço Código postal
Rua Conceição Fernandes 4434-502 Vila Nova de Gaia

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227865100 227832755

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso n.º 08-166/05 � aquisição de meios complementares de diagnóstico na
área de imagiologia para o ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso n.º 08-166/05 � aquisição de meios complementares de diagnóstico na
área de imagiologia para o ano 2005.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Nas instalações do(s) adjudicatário(s).
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Código NUTS PT 114.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 85.14.1 do Regulamento (CEE) n.º 3696/93 � JOUE, alterado pelo
n.º 1232/98 � JOUE.

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Ao concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços poderá ser exigida a
caução correspondente a 5% do valor total da adjudicação.

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

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

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 � Parecer dos utilizadores.
2 � Preço.
3 � Prazo de marcação de exames / entrega de resultados.
4 � Disponibilidade.
5 � Localização.
6 � Instalações físicas.

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 08-166/05.

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

Data limite de obtenção 18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 30 euros. Moeda: Euro.

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

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

18 /04 /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.3.7) 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 todas as pessoas que para o efeito
estejam devidamente credenciadas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O contrato de prestação de serviços terá início com a adjudicação e terminará a 31
de Dezembro do ano a que respeita o concurso. Admite-se a possibilidade de se
recorrer ao ajuste directo conforme o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos anos seguintes ao do contrato ini-
cial até ao máximo de três anos.
No caso de a proposta e os documentos não serem redigidos em língua portuguesa,
serão acompanhados de tradução devidamente legalizada.
Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta � 60 dias contados
da data da sessão do acto público do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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.

16 de Fevereiro de 2005. � A Direcção do Serviço de Aprovisio-
namento, António Alexandre Macedo. 3000165576

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Centro de Saúde do Nordeste

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro de Saúde do Nordeste Presidente do Conselho

de Administração

Endereço Código postal
Estrada Regional, 7-F 9630-161 Nordeste

Localidade/Cidade País
Vila de Nordeste, São Miguel, Açores Portugal

Telefone Fax
296480090 296480099

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de equipamentos de raios X e acessórios.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Centro de Saúde do Nordeste.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto33.11.10.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
48110.

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

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

NÃO   £        SIM   ¢

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
2% do valor global do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento da
adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica de
consórcio externo quando lhe for adjudicado o contrato.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
As indicadas no artigo 10.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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

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

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 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de envio
pelo 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)

22 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Até às 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 120 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo apenas nele intervir
os concorrentes e seus representantes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 26 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Centro de Saúde de Nordeste,��� 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
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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, Jorge Manuel de Oliveira Morgado. 1000277145

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA

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 Superior de Ciências Presidente do ISCTE
do Trabalho e da Empresa

Endereço Código postal
Avenida das Forças Armadas 1649-026

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217903063 217903927

Correio electrónico Endereço internet (URL)
webizacao@iscte.pt http://www.iscte.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Webização dos serviços do ISCTE e do INDEG/ISCTE.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de equipamentos, software e outros serviços, de acordo com as carac-
terísticas definidas no caderno de encargos.
O custo total do fornecimento não deverá exceder os 546 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Avenida das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa.

Código NUTS PT171 Lisboa e Vale do Tejo � Grande Lisboa.
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Ao concorrente a quem for adjudicado o objecto do concurso, será exigida uma
caução de 5% do valor da adjudicação, nos termos dos n.os 26 e 27 do programa do
concurso.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A forma de pagamento será a estabelecida no n.º 34 do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os candidatos deverão preencher as formalidades necessárias para apreciação das
condições de carácter profissional e técnico, de acordo com as exigências
estabelecidas no programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes no n.º 10 do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes no n.º 10 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 197/99, de 8 de Junho.

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público ¢
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 � Preço do fornecimento (incluindo instalação) e condições do mesmo.
2 � Mérito técnico da solução proposta.
3 � Prazo de entrega.
4 � Capacidade técnica do fornecedor ajustada ao objecto do concurso.
5 � Assistência técnica, prazo de garantia e formação do pessoal do ISCTE e do
INDEG/ISCTE.

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
CP0501/CI.

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): 200 euros acrescido de 19% de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A documentação será fornecida mediante pedido escrito e o pagamento da importân-
cia indicada, a liquidar em dinheiro ou em cheque emitido em nome do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, no acto da aquisição, no local
indicado em 1.2 do anexo A, entre as 10 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre
as 14 horas e 30 minutos e as 16 horas e 30 minutos. Se solicitado, a documenta-
ção será enviada por correio registado com aviso de recepção, após recebimento da
referida importância, acrescida de 5 euros.

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

15 /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 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)
Júri e representantes das empresas concorrentes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Sala 1W15 do Edifício I do ISCTE, morada indicada em I.1,��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento � Campus Virtuais.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /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
Instituto Superior de Ciências Centro de Informática do ISCTE
do Trabalho e da Empresa Filomena Carvalho, sala C704,

Edifício II, bloco C, 7.º piso

Endereço Código postal
Avenida das Forças Armadas 1649-026

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217903063 217903927

Correio electrónico Endereço internet (URL)
webizacao@iscte.pt http://www.iscte.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto Superior de Ciências Centro de Informática do ISCTE
do Trabalho e da Empresa Filomena Carvalho, sala C704,

Edifício II, bloco C, 7.º piso

Endereço Código postal
Avenida das Forças Armadas 1649-026

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217903063 217903927

Correio electrónico Endereço internet (URL)
webizacao@iscte.pt http://www.iscte.pt

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

Organismo À atenção de
Instituto Superior de Ciências Centro de Informática do ISCTE
do Trabalho e da Empresa Filomena Carvalho, sala C704,

Edifício II, bloco C, 7.º piso

Endereço Código postal
Avenida das Forças Armadas 1649-026

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217903063 217903927

Correio electrónico Endereço internet (URL)
webizacao@iscte.pt http://www.iscte.pt

14 de Fevereiro de 2005. � O Administrador, João Saraiva.
3000165521

AUTARQUIAS

COMUNIDADE URBANA DO MÉDIO TEJO

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
Comunidade Urbana do Médio Tejo

Endereço Código postal
Rua dos Bombeiros Voluntários, 1, 1.º 2250-028

Localidade/Cidade País
Constância Portugal

Telefone Fax
(+351)249730060 (+351)249730069

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@comurb-mt.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢
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I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   11
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Médio Tejo � Plano de Acção QCA IV (2007/2013).

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Realização de um trabalho visando a definição da estratégia de desenvolvimento do
território (fase 1) abrangido pela Comunidade Urbana do Médio Tejo (Abrantes,
Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêrere, Mação, Sardoal, Tomar,
Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha) e a elaboração de um plano
de acção (fase 2), ambos na perspectiva do próximo quadro comunitário de apoio
que decorrerá de 2007 a 2013.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O serviço objecto do contrato será prestado na área de abrangência da Comunida-
de Urbana do Médio Tejo (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento,
Ferreira do Zêrere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova
da Barquinha).

Código NUTS PT16C Continente Centro � Médio Tejo.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto75.11.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
75111.

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 09 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Ver caderno de encargos.

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

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Ver programa de concurso, esclarecendo-se, porém, que em virtude da detecção de
um lapso, consubstanciado na troca do conteúdo das alíneas em questão, «alínea f)
do n.º 2 do artigo 10.º» e «alínea d) do n.º 3 do artigo 11.º», ambos do programa
de concurso, a redacção das mesmas foi alterada.
Nesta medida, o conteúdo das referidas alíneas passa a ser:
Alínea f) do n.º 2 do artigo 10.º � «constituição nominativa da equipa técnica
incluindo o coordenador/chefe do trabalho que será, entre outros aspectos, respon-
sável pela organização do trabalho e pelas relações com a comunidade urbana, os
responsáveis pelos trabalhos sectoriais e o restante corpo técnico e científico que
colaborará no trabalho objecto deste concurso, discriminando as respectivas quali-
ficações profissionais, vínculo ao proponente e os currículos individuais e colec-
tivos dos participantes, donde conste toda a experiência profissional, incluindo
trabalhos similares aos concursados, realizados, apresentados e publicados, assim
como cargos exercidos, ambos devidamente comprovados;
Alínea d) do n.º 3 do artigo 11.º � indicação da organização da equipa, do coor-
denador ou coordenadores, dos técnicos, respectivas categorias e tempos de afecta-
ção de cada um dos elementos, vínculo ao concorrente e respectivos currículos
detalhados.
Destas alterações, bem como dos restantes esclarecimentos será dado conhecimento
a todos os concorrentes que já adquiriram ou que venham a adquirir o processo de
concurso.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

IV.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) Mérito técnico da equipa;
B) Adequação da metodologia e da abordagem proposta;
C) Preço.

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

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 002
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto 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 017 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 060 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Instalações da Comunidade Urbana do Médio Tejo, 18 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢       SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo, referido no ponto IV.3.3 deste anúncio, inicia-se, de acordo com o n.º 4
do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a contar da data de publi-
cação no Diário da República.
O anúncio inicial, com o n.º 1000274753 foi publicado no Diário da República,
n.º 19, de 27 de Janeiro de 2005.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /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.

14 de Fevereiro de 2005. � O Administrador Executivo, com
competência delegada, Hélder Luís Granado Cordeiro Azevedo.

1000278166

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

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 Almada, Câmara
Municipal Departamento
de Administração Geral e Finanças/
Divisão de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua Trigueiros Martel, 1 2800-213 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351212724000 351212724244

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   72
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 7/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de uma solução de intranet � comum à Câmara Municipal de Almada
e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no âmbito do Projecto Almada
Cidade Digital.

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

Código NUTS 1030315.
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) **
(Não aplicável.)

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

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

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 04 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
30 dias após recepção das facturas parciais.

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

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração identificação e número fiscal de contribuinte, número do bilhete de
identidade, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denomina-
ção social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do
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contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas
com poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória, declaração conforme
artigo 33.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos de prestação de contas (balanço e demonstração de resultados) dos
três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos; declaração, em relação aos três últimos
anos, do volume negócios e do fornecimento de serviços similares aos propostos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificado da habilitações ou diplomas profissionais e curriculum profissional do
concorrente e/ou dos seus quadros técnicos, em especial, do ou dos responsáveis
pela orientação dos trabalhos, com indicação do responsável por cada uma das áre-
as funcionais de actuação; lista dos principais produtos e/ou serviços fornecidos
nos últimos três anos, respectivas datas e destinatários; certificação de qualidade,
reconhecida, na implementação de projectos similares.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ 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 � Adequação aos objectivos estipulados, 40%.
2 � Capacidade e experiência do concorrente, 30%.
3 � Preço e condições de pagamento, 25%.
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
Concurso n.º 7/2005.

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

Data limite de obtenção 08 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 156,67 euros (IVA incluído). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque, vale de correio, numerário, multibanco.

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

08 /04 /2005 (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 candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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
Município de Almada, Câmara Departamento de Administração
Municipal Geral e Finanças/Divisão

Administrativa/Atendimento

Endereço Código postal
Rua Trigueiros Martel, 1 2800-213 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351212724115 351212724200

Correio electrónico Endereço internet (URL)

16 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreio Neto de Sousa. 3000165629
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Braga Direcção Municipal de Obras

e Serviços Urbanos/Divisão
de Fiscalização e Gestão
de Empreitadas

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

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253203150 253613387

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação do teatro circo (condicionamento acústico e acabamentos complemen-
tares), 3.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso compreende os trabalhos de � condicionamento acústico, trabalhos de
construção civil e elevadores.
O valor para efeito de concurso, excluído o IVA é de 2 200 000 euros.

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

Código NUTS PT112.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

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

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato será de 5% da adjudicação.

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

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

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas e) a h) do 15.1, alíneas g) e h) do 15.3 e 19.4 do pro-
grama 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%.
1.1 � Preço global, 40%.
1.2 � Preços unitários 20%.
2 � Valor técnico da proposta, 40%.
2.1 � Programa de trabalhos, 20%.
2.2 � Memória descritiva e justificativa, 10%.
2.3 � Plano de segurança e saúde, 5%.
2.4 � Plano de qualidade, 5%.
Os factores e subfactores a considerar são:

Programa de trabalhos � plano de trabalhos (identificação e progressão das ac-
tividades; planeamento das frentes de trabalho; demonstração dos rendimen-
tos calculados), plano de mão de obra, plano de equipamento e cronograma
financeiro;

Memória descritiva e justificativa � rendimentos de trabalho, escalonamento e
calendarização das tarefas, meios a utilizar, origem dos materiais a incorporar
na obra, estaleiro e serviços afectados;

Plano de segurança e saúde � lista para adaptação/complemento do plano de
segurança e saúde e compilação técnica, lista de planos de monitorização e
prevenção;

Plano de qualidade � documentação do sistema de gestão da qualidade do
concorrente para o empreendimento e plano da qualidade preliminar.

A ponderação para o critério 1, terá em conta os valores médios.
A pontuação padrão é de 1 a 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
DMOSU/03/2005.

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

Data limite de obtenção 17 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros (IVA incluído). Moeda: Euro.
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Condições e forma de pagamento
Em cheque visado ou numerário, para a totalidade dos documentos (IVA incluído).

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

29 /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)
Os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 11 horas.
Local: Gabinete da Presidência do Município de Braga,��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) Indicar o prazo em dias: 120 a partir da consignação devidamente enquadrado
no programa de trabalhos em anexo, com eventuais actualizações.
O anúncio foi enviado para publicação no JOUE, em 9 de Fevereiro de 2005.
IV.3.7.2) Data, hora e local.
Assistirá ao acto, o Procurador-Geral da República ou um seu representante.

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.

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000165456

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

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 Cabeceiras Concurso Público n.º 9/2005
de Basto

Endereço Código postal
Praça da República, Refojos 4860-355

Localidade/Cidade País
Cabeceiras de Basto Portugal

Telefone Fax
253669100 253662726

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para o fornecimento de betume 160/220 para pavimentações de
vias municipais e afins em alcatrão � ano 2005.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O presente concurso tem por objectivo a aquisição de até 333 755 kg de betume
160/220 no âmbito da categoria 23.20.3 e subcategoria 23.20.32 (produtos petro-
líferos refinados/outros produtos petroliferos/coque de petróleo; betume de petróleo
e outros resíduos de óleos de petróleo) do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro de 1993.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O local de transvaze da cisterna do fornecedor para as cisternas da Câmara Munici-
pal será na Vila de Cabeceiras de Basto em local a definir pela Câmara Municipal.

Código NUTS I-1, II-01, III-05, C-0304.
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) **
Categoria 23.20.3 e subcategoria 23.20.32 (produtos petrolíferos refinados/outros
produtos petrolíferos/coque de petróleo; betume de petróleo e outros resíduos de
óleos de petróleo), do Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro 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 £ to-
dos os lotes £

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O presente concurso tem por objectivo a aquisição de 333 755 kg de betume 160/220.
O preço base é de 86 776,30 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Os bens objecto do contrato serão entregues a granel em quantidades médias de
10 000 kg (podendo variar entre 9000 kg e 12 000 kg).
O fornecimento será executado nos seguintes termos � em média 10 000 kg por se-
mana.
O fornecimento será executado nos seguintes termos � contra a apresentação da
«nota de encomenda de valores de contrato».

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A condição de pagamento é a prevista na proposta do concorrente.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Não se encontrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, ob-
jecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontre
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

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

c) Certidão de certificação pelo Instituto da Qualidade, caso possua.

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

a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de ris-
cos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivos, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;

c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últi-
mos anos;

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na
sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente;

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

mais especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo da qualidade,
bem como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especial-
mente dos afectos ao fornecimento dos bens ou serviços;

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

e) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade
e dos meios de estudo e investigação que utiliza;

f) Certificado emitido por organismos independentes para a certificação da confor-
midade do prestador de serviços com determinadas normas de garantia da qua-
lidade.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República \\\\\\ 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 global (50%), ponderados com os custos de transporte até à vila de
Cabeceiras de Basto.
2 � Condições de pagamento, (35%).
3 � Certificação pelo Instituto da Qualidade (15%).

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 9/2005.

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

Data limite de obtenção 30 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 47,60 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto 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)

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 candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 105 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto,��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 25 de Fevereiro de 20054180

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

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.

7 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000277332

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

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 Cuba

Endereço Código postal
Rua Serpa Pinto, 84 7940-172 Cuba

Localidade/Cidade País
Cuba Portugal

Telefone Fax
284419900 284415137

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção dos espaços juvenis concelhios e centro médico de Al-
bergaria dos Fusos.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de todos os trabalhos de construção civil constantes do projecto de exe-
cução.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Rua de Alvito, em Albergaria dos Fusos.

Código NUTS PT184.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.21.70-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.15.

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o preço base do concurso de
305 656 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 07 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da empreitada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado nos termos estipulados no n.º 3 do caderno de encar-
gos.

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

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.
Titularidade de alvará com a 4.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta; 1.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.

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

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

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

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

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

NÃO    £       SIM    £
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 01/05.

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): 65 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque à ordem da Câmara Municipal de Cuba a liquidar no acto
de aquisição ou aquando da remessa do pedido.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 030 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Cuba, na morada indicada em I.1, 31
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No ponto II.3., onde diz «meses 7 a partir da decisão de adjudicação» deve enten-
der-se «meses 7 a partir da consignação».
No ponto IV.3.3., onde diz «30 dias a contar do envio da publicação do anúncio»
deve entender-se «30 dias a contar da publicação do anúncio».

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 da Câmara, Francisco
António Orelha. 1000277617

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

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 do Fundão Presidente da Comisão de Abertura

de Concurso

Endereço Código postal
Praça do Município 6230-338

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275779060 275779079

Correio electrónico Endereço internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviço no âmbito da higiene e limpeza urbana na cidade do Fundão.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Anulação do anúncio publicado na 3.ª série do Diário da República n.º 9 no dia
13 de Janeiro.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

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

10 de Fevereiro de 2005. � Carlos Manuel Faia São Martinho
Gomes. 1000278127
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Lagoa Presidente

Endereço Código postal
Largo do Município 8401-851

Localidade/Cidade País
Lagoa Portugal

Telefone Fax
282380400 282380444

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para aquisição e instalação de «28 contentores subterrâneos de
3 m3 de capacidade para a deposição de resíduos sólidos urbanos no concelho de
Lagoa � 1.ª fase».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição e instalação de 28 contentores subterrâneos para a deposição de resídu-
os sólidos urbanos no concelho de Lagoa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os bens objecto de contrato serão entregues e instalados nos locais a definir pela
Câmara Municipal de Lagoa.

Código NUTS I 05 01 06.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto25.22.33.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A aquisição refere-se a 28 contentores subetrrâneos e sua instalação e o valor base
do concurso é de 125 000 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 \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 01 /04 /2005 e/ou termo \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do preço total do respectivo contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado até 30 dias úteis após a entrega da factura.

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

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

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

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

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

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

Analisada a capacidade financeira, económica e técnica, serão as propostas dos
concorrentes qualificadas e apreciadas de acordo com a ponderação dos seguintes
factores:
1 � Qualidade técnica da solução proposta, 40%.
2 � Preço, 30%.
3 � Prazo de instalação e programa de trabalhos, 20%.
4 � Prazo de garantia, 10%.

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

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 25 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Por cheque visado ou dinheiro pago no acto do levantamento do processo, ou
enviado à cobrança.
Os documentos poderão ser examinados ou adquiridos na secretaria da Câmara
Municipal de Lagoa, Largo do Município, 8401-851, Lagoa. Telefone n.º
282380400; fax n.º 282380444.

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

\\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual! a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obri-
gue a empresa em nome individual! saciedade 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: Sala de reuniões do novo Edifício do Município de Lagoa, 16 dias a con-
tar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os prazos para apresentação de propostas, são contínuos incluindo sábados, do-
mingos e feriados.
As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 minutos do 15.° dia a
contar da data da publicação do respectivo anúncio no Diário da República.
O acto público do concurso terá lugar 16 dias a contar da publicação no Diário
da República, pelas 10 horas, na sala de reuniões do novo edifício da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa.

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.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000278121

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Leiria
Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Largo da República, 1 2414-006

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244839500 244839556

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Execução ¢ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Ampliação e remodelação da Escola do 1.º CEB de Azóia � Azóia».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na ampliação do edifício escolar e arranjos exteriores.
Preço base do concurso � 209 723 euros acrescido de IVA à taxa em vigor.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Azóia.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.42.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.42.10-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.21 e subcategoria 45.21.10.

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 12  e/ou em dias \\\  a partir da decisão 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)
Havendo lugar à adjudicação, a caução a prestar para celebração do contrato é de
5% do preço total do respectivo contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada tem como suporte básico as verbas inscritas em rubrica própria do
orçamento da Câmara Municipal de Leiria.
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.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente num agrupamento complementar de empresas, agrupamen-
to europeu de interesses económicos ou em consórcio externo, em qualquer das
circunstâncias 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
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar o alvará de construção previsto na alínea a) do
n.º 6.1 do programa de concurso, deve conter � a classificação como empreiteiro
geral de edifícios, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de
Janeiro, na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta ou a 1.ª
subcategoria da 1.ª categoria e 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, 10.ª subcategoria da
4.ª categoria e 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe correspondente à parte
dos trabalhos que respeitem, caso recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do pro-
grama de concurso. Os concorrentes deverão ainda apresentar, de acordo com o
disposto no artigo 70.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, relativa-
mente à capacidade financeira e económica cópia da declaração periódica de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC. Remeta-se para os n.os 6.1 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 pro-
grama de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos de comprovação de avaliação da capacidade económica e financeira
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso será feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concorrentes que
não apresentem cumulativamente e no mínimo, os valores iguais ou superiores ao
do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes condi-
ções � 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; atendendo ao ba-
lanço 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, estes deverão entregar os seguintes documentos � comprovação da

execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza ou dimensão e importância
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 125 833,80 euros; adequação do
equipamento, de ferramenta especial e de outros meios materiais a utilizar na obra,
sejam próprios, alugados ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas da
obra; adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados
na empresa, a afectar à 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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
O critério no qual se baseia a adjudicação em conformidade com o artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, é o da proposta economicamente mais vanta-
josa implicando a ponderação de factores abaixo indicados e numa escala de 0 a
20 valores, e ponderada pelos seguintes factores:

A ) Preço de proposta, 50% � será analisado tendo como base a seguinte fórmula:

N = Vp / VP × 10

em que:

N = nota obtida no subfactor preço da proposta;
Vp = preço da proposta mais baixa;
VP = preço da proposta em análise.

B ) Valor técnico da proposta, 50%.

Os subfactores considerados são plano de trabalhos, plano de pagamentos e memó-
ria descritiva do modo de execução dos trabalhos com as ponderações de 65%, 10%
e 25% respectivamente. A classificação técnica será calculada pela seguinte formula:

VT = (0, 65 × F1 + 0, 10 × F2 + 0,25 × F3) × 10

em que:

VT = nota obtida no factor valor técnico da proposta.
F1, F2 e F3 = classificação obtida em cada subfactor.

Para a análise dos subfactores ter-se-á em conta os seguintes aspectos:

Plano de trabalhos:

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar;
A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente de-

vendo também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acor-
do com a especialidade correspondente.

Plano de pagamentos � a adequação do plano de pagamentos ao plano de tra-
balhos apresentado.

Memória descritiva � descrição do objecto de concurso, das técnicas e proce-
dimentos a adoptar, bem como a justificação dos mesmos.

Nota � deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e parti-
culares da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno,
adequação às infra-estruturas e redes exteriores, etc.
A classificação obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um
factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e
adequação propostos, de acordo com a seguinte escala:

50%, 75% e 90% para plano de trabalhos e memória descritiva;
75% e 90% para plano de pagamentos.

A classificação final e numa escala de 0 a 20 valores será obtida da seguinte forma:

CF = N + VT

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
T � 117/2004.
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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): 264 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque passado a favor da entidade
indicada 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)

11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ 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)
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas ape-
nas 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 12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Indicado em I.1,�� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /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.

20 de Dezembro de 2004. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000278146

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 Leiria
Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Largo da República, 1 2414-006

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244839500 244839556

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

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Até às 16 horas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Prorrogação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 279, de
27 de Novembro de 2004.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

28 de Janeiro de 2005. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000273847

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

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 Loures

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 2674-501 Loures

Localidade/Cidade País
Loures Portugal

Telefone Fax
219829800 219820084

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Escola EB1/JI do Infantado � execução de nova cobertura.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra consiste na execução de uma nova cobertura na zona da sala polivalente
desta escola, mais alta do que a actual, tendo como objectivo resolver os actuais
problemas de infiltrações.
Esta nova cobertura em chapa de alumínio, terá um novo lanternim, bem como em
revestimento lateral do paramento circular que limita a referida sala.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Loures.

Código NUTS PT 132 Grande Lisboa.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.22.10.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ to-
dos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
As quantidades e natureza dos trabalhos a realizar constam no mapa de medições e
o seu valor total, para efeito do concurso, é de 168 368,99 euros, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

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 adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
1 � Concorrentes detentores de alvará emitido pelo IMOPPI, contendo as seguin-
tes autorizações:

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

b) A 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeite.

2 � Concorrentes não detentores de alvará, deverão apresentar, conforme o caso, os do-
cumentos previstos nos artigos 67.º ou 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

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

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

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

1 � Preço global, 50%.
2 � Qualidade técnica da proposta, 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
Processo n.º 265-G/DOM.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 010
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 152,40 euros, acrescido de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
As cópias do processo do concurso só serão executadas após recepção do pedido
escrito e serão entregues mediante a apresentação da guia comprovativa do respec-
tivo pagamento.
Os pagamentos serão efectuados na tesouraria na Rua Teófilo Braga, 11-A, em
Loures, no horário contínuo das 9 horas às 16 horas.

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

01 /04 /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 candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

Até \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou 066 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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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)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões do Departamento de Obras Municipais, sito na Rua da
República, 106, em Loures,��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) Iniciando-se a sua contagem a partir da data de consignação.
IV.2.B) Os subfactores e o método de ponderação dos factores encontra-se definido
no programa de concurso.
IV.3.2) Será de inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação
e comparação das cópias, tanto em suporte informático como em suporte de papel,
com os elementos do processo patenteados.
IV.3.2) O valor indicado é o valor de fornecimento das cópias em suporte
informático, sendo que caso o concorrente pretenda em suporte de papel o custo
será agravado em 25%.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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
Divisão de Conservação e Manutenção
de Equipamentos

Endereço Código postal
Rua da República, 106 2674-501 Loures

Localidade/Cidade País
Loures Portugal

Telefone Fax
219827800 219820084

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

Endereço Código postal
Rua da República, 106 2674-501 Loures

Localidade/Cidade País
Loures Portugal

Telefone Fax
219827800 219820084

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Secção de Expediente da Câmara
Municipal de Loures

Endereço Código postal
Rua Capitão Salgueiro Maia, lote 10 2674-501 Loures
Urbanização do Marzagão

Localidade/Cidade País
Loures Portugal

Telefone Fax
219829800 219820084

Correio electrónico Endereço internet (URL)

7 de Janeiro de 2005. � O Vereador do Departamento de Obras
Municipais, João Pedro Domingues. 3000165540

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

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 Mação

Endereço Código postal
Rua Padre António Pereira 6120-750 Mação
de Figueiredo

Localidade/Cidade País
Mação Portugal

Telefone Fax
241577200 241577280

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de motoniveladora.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O bem objecto do contrato será entregues no estaleiro da Câmara Municipal de
Mação.

Código NUTS III Pinhal Interior Sul.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto29.52.32.10-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /05 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total anual proposto, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser pro-
postos adiantamentos por conta dos serviços a prestar.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, que
deverão associar-se, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato na modali-
dade de consórcio externo em regime da responsabilidade solidário em conformidade
com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho e o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, ob-
jecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

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

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

a) Preço, 35%;
b) Características técnicas, 35%;
c) Prazo de entrega, 25%;
d) Garantia, 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
N.º 8/2005.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 015
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros, mais IVA 19%. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso (programa de concurso e caderno de encargos) encontra-se
patente para consulta, no sector de Aprovisionamento da Câmara Municipal de
Mação, nos dias úteis e entre as 9 horas e as 16 horas.
O processo de concurso será fornecido mediante cheque passado à ordem do tesou-
reiro da Câmara Municipal de Mação.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação, Rua Padre António Pereira de
Figueiredo, 6120 Mação, procede-se, em acto público, à abertura dos invólucros
recebidos, 16.º dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

28 /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.

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000276002

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

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 Sever do Vouga Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Praça do Município 3740-262 Sever do Vouga

Localidade/Cidade País
Sever do Vouga Portugal

Telefone Fax
234555566 234552982

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm.sever@sever.pt
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Rectificação da E. M. 569 � ligação da E. M. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (projecto intermunicipal)».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Esta empreitada tem a designação de «estrada intermunicipal de Vale de Água
(Estrda Nacional n.º 16) à E. M. 569 � troço de Ribeirada à Ermida» de acordo
com a DGAL.
Refere-se à beneficiação de uma estrada existente em semi-penetração betuminosa,
que liga os lugares da Ermida à Ribeirada, numa extensão de 2410 metros, no con-
celho de Sever do Vouga, e a beneficiação da Estrda Nacional n.º 16, 39 614 Km
do concelho de Oliveira de Frades, numa extensão de 1461 metros.
O principal objectivo que se pretende obter com esta beneficiação, é o de minimizar
o perigo que representa as curvas de raio muito reduzido e sem visibilidade exis-
tentes em todo o traçado, melhorar o piso pavimentando a plataforma em tapete
betuminoso a quente, propiciando manobras mais seguras aos utentes. Prevêm-se
trabalhos de terraplenagens em rocha branda a dura, pavimentação, obras acessórias,
sinalização e segurança.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga (E. M. 569) e Estrada
Nacional n.º 16 (39,614 km) do concelho de Oliveira de Frades.

Código NUTS PT 121 Baixo Vouga.
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 £ to-
dos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO    ¢      SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A extensão dos trabalhos é de (2410 + 1461) metros.

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 540  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)
A caução para garantir o contrato, bem como a forma da sua prestação, será a que
resultar da aplicação do disposto nos artigos 112.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
O prazo de garantia da obra é de cinco anos. Nesta fase não é exigida qualquer
caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por séries de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março e os pagamentos far-se-ão por medição com observância do
disposto nos artigos 21.º, 42.º e 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março. Os encargos e as modalidades essenciais de financiamento são suporta-
dos pela dotação do orçamento da câmara.

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

a) Podem concorrer agrupamento empresas sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamen-
to satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e declarem a intenção de se constituírem
juridicamente numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, devendo o concorrente neste caso, indicar desde logo,
quem é o líder 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
Condições de admissão a concurso � alvará exigido e outras condições técnicas e
económicas.

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 69/99, de 2 de
Março, os concorrentes estabelecidos em Portugal, deverão apresentar alvará
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), e só serão admitidos, quando esse alvará contenha as
seguintes autorizações, nos precisos termos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro, conjugado com a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro:

a.1) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, em classe correspondente o valor da
proposta;

a.2) 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, em classe correspondente o valor dos
trabalhos especializados que lhes dizem respeito.

Em listagem que anexa aos documentos a apresentar, o concorrente indicará o
valor dos trabalhos especializados que dizem respeito às autorizações
indicadas na alínea anterior.
Caso o concorrente recorra a subempreiteiros, ficará a eles vinculado por con-
trato para a execução dos trabalhos correspondentes, devendo ser anexada à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores do
alvará com as respectivas autorizações;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, os concorrentes não detentores de certificado de classificação de emprei-
teiros de obras públicas (alvará), devem apresentar o certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra posta a concurso;

c) Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas (alvará), ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como
aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma legal, de-
vem apresentar os documentos indicados na alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março deverão;

e) Os concorrentes que apresente cópia da última declaração periódica de rendi-
mentos 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 Esta-
do de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal, e ainda cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do res-
pectivo anexo A ou IRS acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos anos
de 1999, 2000 e 2001 (Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro), 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.
Nos termos do previsto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, os concorrentes deverão juntar fotocópia da folha de rosto do anexo A da
declaração anual, com comprovativo recepção pela Repartição de Finanças, re-
lativa ao ano de 2002. No caso de envio da declaração anual através de correio
electrónico (internet) deverá ser apresentada fotocópia do comprovativo da en-
trega da mesma passada pelas finanças.
Na avaliação da capacidade económica e financeira, deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante na Portaria n.º 1547/2002,
de 24 de Dezembro, os seguintes valores:

e.1) Um rácio de liquidez geral igual ou superior a 104,26;
e.2) Um rácio de autonomia financeira igual ou superior a 9,72;
e.3) Um rácio de grau de cobertura de imobilizado igual ou superior a

120,45.

No caso de o concorrente ser constituído por mais de uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados.

f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:

f.1) Comprovação de execução de uma obra de idêntica natureza da obra pos-
ta a concurso de valor não inferior a 609 400 euros, (55%);

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

f.3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, a afectar à obra.
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III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira e Se-
gurança Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu es-
tabelecimento principal.
2 � Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a Segurança Social no espaço económico europeu.
3 � Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela 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.
4 � Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
1 � Os indicados na alínea e) do III.2.1).
2 � 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 de Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu
estabelecimento principal.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:
1 � Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

a) Director técnico da empreitada;
b) Representante permanente do empreiteiro na obra;

2 � Lista das obras executadas e concluídas nos últimos cinco anos da mesma
natureza da que é posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução
relativos ás obras mais importantes. Os certificados devem referir o montante, data
e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as
regras da arte e regularmente concluídas.
3 � Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de caracte-
rísticas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma.
4 � Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados no ponto 1.

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � Preço, (60%), distribuído pelos seguintes sub-factores:

a ) Valor da proposta, classificada de acordo com o programa de concurso, 95%;
b ) Nota justificativa de preço, 5%;

2 � Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos trabalhos, 35%,
distribuído pelos seguintes sub-factores:

a ) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e
plano de equipamento, 50%;

b ) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, 40%;
c) Plano de pagamentos, 10%.

3 � Garantia de obtenção de qualidade e segurança, 5%, distribuído pelo único
sub-factor:

a ) Avaliação da equipa mais completa em ternos de equipa de segurança afecta à
obra.

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 024
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 145 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A liquidar em dinheiro ou cheque à ordem da entidade adjudicante no acto da
aquisição, debitando-se os custos no caso de envio por correio. Aos preços indi-
cados acresce IVA à taxa legal em vigor.
O processo de concurso e documentos complementares encontram-se patentes na
secretaria da Câmara Municipal de Sever do Vouga, onde podem ser examinados ou
pedidos o processo de concurso e documentos complementares e obtidas cópias
autenticadas dessas peças, durante as horas normais de expediente, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, no prazo de seis
dias contados a partir da data da recepção do respectivo pedido escrito.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes ou as pessoas
que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos
do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Sever do Vouga,��� dias a con-
tar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
1 � Não poderão apresentar-se a concurso todos os que se encontrem nas situa-
ções previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 � Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorren-
tes. Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em consideração.
3 � Não é permitida a apresentação de propostas com variantes ao projecto pelos
concorrentes. Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em consideração.
4 � O preço base do concurso é de 1 108 000 euros.

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 Vereador de Obras Públicas, Manuel
Nunes Martins. 1000276610

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 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/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do museu do neo realismo � Vila Franca de Xira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada será executada com base nos elementos escritos e desenhados do pro-
jecto 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 prestação de serviços
Freguesia de Vila Franca de Xira.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.23.13-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Execução de um edifício de cinco pisos incluindo um piso de cave, com estrutura
de betão armado e fundações em estacas, instalações hidráulicas, eléctricas, telefóni-
cas, mecânicas de segurança e elevadores.
O preço base é de 3 200 000 euros.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência 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 inclusi-
ve 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 empreitei-
ros, 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 arti-
go 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de «Agrupamento
Complementar de Empresas» (ACE) ou «consórcio 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

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 Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as se-
guintes autorizações:

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

A 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.

A 1.ª, 9.ª e 10.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.

A 4.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos tra-
balhos especializados que lhe respeitam.
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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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
N.º 34/05 DOVSM/DGE.

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

Data limite de obtenção 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 375 euros. 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)

12 /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 candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões do Departamento de Obras, Viaturas e Serviços Munici-
pais, Avenida Pedro Vítor, 5, em Vila Franca de Xira,��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢       SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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 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 Pedro Victor, 5 2600 Vila Franca de Xira

Localidade/Cidade País
Vila Franca de Xira Portugal
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Telefone Fax
263285600 263271510

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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

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

Endereço Código postal
Avenida 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)

16 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Ma-
nuel Simões Luís. 3000165514

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Vila Nova de Gaia Direcção Municipal de Desenvolvimento

e Qualidade de Vida

Endereço Código postal
Rua Álvares Cabral, 4400 Vila Nova 4400 Vila Nova de Gaia
de Gaia

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223742400

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dep@mail.cm-gaia.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Categoria de serviços   17
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público de concessão de exploração de bares e cantinas municipais.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
É objecto do concurso a concessão de exploração de bares e cantinas, também de-
signadas instalações e/ou espaços a seguir identificados:
1 � Cantina e bar do Edifício Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
à Rua Álvares Cabral, freguesia de Mafamude.
2 � Cantina e bar das Oficinas Gerais Municipais à Avenida Vasco da Gama, 930,
freguesia de Oliveira do Douro.

3 � Cantina e bar dos Bombeiros Sapadores à Avenida Vasco da Gama, 930, fre-
guesia de Oliveira do Douro.
4 � Bar das cantinas da Montanha à Rua da Montanha, freguesia de Mafamude.
5 � Bar do Estaleiro Municipal da Madalena à Rua do Passadouro, freguesia da
Madalena.
6 � Bar do Auditório Municipal à Rua de Moçambique, freguesia de Mafamude.
7 � Bar da Biblioteca à Rua de Angola, freguesia de Mafamude.
8 � Bar do Auditório da Assembleia Municipal à Rua General Torres, 1141, fre-
guesia de Santa Marinha.
9 � Bar da Casa da Juventude à Rua Marquês Sá da Bandeira, 571/583, freguesia
de Mafamude.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
10 � Cantina e bar do Edifício Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia à Rua Álvares Cabral, freguesia de Mafamude.
11 � Cantina e bar das Oficinas Gerais Municipais à Avenida Vasco da Gama,
930, freguesia de Oliveira do Douro.
12 � Cantina e bar dos Bombeiros Sapadores à Avenida Vasco da Gama, 930, fre-
guesia de Oliveira do Douro.
13 � Bar das Cantinas da Montanha à Rua da Montanha, freguesia de Mafamude.
14 � Bar do Estaleiro Municipal da Madalena à Rua do Passadouro, freguesia da
Madalena.
15 � Bar do Auditório Municipal à Rua de Moçambique, freguesia de Mafamude.
16 � Bar da Biblioteca à Rua de Angola, freguesia de Mafamude.
17 � Bar do Auditório da Assembleia Municipal à Rua General Torres, 1141, fre-
guesia de Santa Marinha.
18 � Bar da Casa da Juventude à Rua Marquês Sá da Bandeira, 571/583, freguesia
de Mafamude.

Código NUTS 1317 � 10104.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto55.00.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos55.32.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple-55.51.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares55.33.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

55.51.10.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 60 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do montante total da concessão de cada espaço objecto do presente programa,
com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Prestação mensal de valor igual ao constante na proposta do concorrente a quem
for adjudicada a sua exploração, ao qual acrescerá a taxa de IVA em vigor, a liqui-
dar no 1.º dia útil de cada mês, junto dos serviços de tesouraria da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, actualizável anualmente à taxa de inflação publicada
pelo I. N. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de sociedade comercial.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 1 do artigo 12.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no n.º 2 do artigo 12.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 3 do artigo 12.º do programa de concurso.
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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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 dos equipamentos, mobiliário e de serviços propostos � analisada
através dos elementos da proposta previstos no artigo 11.º do programa de concur-
so, 60%.
2 � Experiência da empresa na exploração de cantinas/bares � analisada através
dos elementos da proposta previstos no artigo 11.º do programa de concurso, 20%.
3 � Renda mensal, 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
01/2005.

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): 50 euros, acrescido de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia.

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 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)
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas ape-
nas 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 05 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia,��� 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)
Fazem, ainda, parte integrante do caderno de encargos, os anexos I; II; III; e IV
que dizem respeito, respectivamente, ao equipamento existente, ao pessoal, ao horá-
rio de funcionamento das cantinas/bares objecto do presente concurso e cláusulas
gerais para o fornecimento das refeições e serviços de cafetaria.

O preço da refeição «normal» a praticar nas cantinas objecto do presente concurso,
é o fixado anualmente por portaria governamental, podendo ser fixados outros valo-
res para as refeições não tipificadas por lei.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Jorge Queiroz.
3000165459

JUNTA DE FREGUESIA DA SOBREIRA

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 da Sobreira Junta de Freguesia da Sobreira

Endereço Código postal
Avenida de São Pedro 4585-680 Sobreira, Paredes

Localidade/Cidade País
Sobreira, Paredes Portugal

Telefone Fax
224330988 224339024

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

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

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Beneficiação do Caminho Agrícola de Cudessosa a cubos de granito.
Preço base � 178 667,64 + IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia da Sobreira � concelho de Paredes.

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)

Objecto45.23.31.23-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Pavimentação a cubos � 786,56 ml.

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 adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O adjudicatário prestará uma caução de 5% do valor do contrato, nos termos do
artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O empreitada é por série de preços e a modalidade de pagamento ao empreiteiro
será em prestações variáveis nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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
O exigido no n.º 19 do programa de concurso.
A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria em classe correspondente ao valor global da
proposta.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os exigidos no n.º 15.1, 15.2 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos indicados nos pontos n.º 15.1, 15.2 e 15.3, do programa de concurso,
consoante os casos, previstos nos artigos 67.º, 68.º, 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março.
Cópia simples das declarações periódicas de rendimentos dos anos 1999, 2000,
2001 e 2003, para efeitos de IRS ou IRC.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados nos pontos n.º 15.1, 15.2 e 15.3, do programa de concurso,
consoante os casos, previstos nos artigos 67.º, 68.º, 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março.
Comprovação da execução de pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 100 000 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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 � C1 valia técnica, 60%.
2 � C2 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

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

Data limite de obtenção 15 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros mais IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto pagamento ou à cobrança contra reembolso.

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

22 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Os concorrentes ou as pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 23 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Sede na Junta de Freguesia da Sobreira, Paredes,��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa Operacional da Região Norte, Medida Agris.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

27 /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.

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Junta, Arnaldo da Rocha
Barros. 1000275904

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Empresa Municipal Águas de Gaia Secção de Aprovisionamento

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

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223770460 223770462

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Requalificação da Frente de Mar da Aguda � execução de rede de águas pluviais
e requalificação da Rua do Mar e da Avenida Jorge Correia na Freguesia de
Arcozelo.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A obra consiste na execução de cerca de 433 m de canal em betão para drenagem
das águas pluviais da Rua do Mar e requalificação da Rua do Mar e da Avenida
Jorge Correia, incluindo pavimentação a betão betuminoso com acabamento a
slurryseal e implantação de mobiliário urbano.

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
As quantidades constam do processo de concurso.
O valor base para efeitos de concurso é de 220 000 euros, não incluindo o impos-
to sobre o valor acrescentado.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução exigida em caso de adjudicação será de valor correspondente a 5% do
preço total do respectivo contrato, podendo ser prestada nos termos legais, por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou medi-
ante garantia bancária ou seguro-caução (à primeira solicitação), conforme escolha
do adjudicatário.

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

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

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

a ) Titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados e Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações � da 1.ª
subcategoria da 2.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada pela Por-
taria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao valor global
da proposta, segundo a Portaria n.º 1384/2004, de 5 de Novembro. Da 6.ª
subcategoria da 2.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada pela Por-
taria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos a que dizem respeito, segundo a Portaria n.º 1384/2004, de 5 de
Novembro. Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Estado
Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da
União Europeia, nos termos desse acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção. Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre
contratos públicos de Organização Mundial do Comércio, nos termos estabele-
cidos desse acordo;

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

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

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

1 � Qualidade técnica da proposta, 60%.
2 � Preço/qualidade dos materiais, 40%.

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 2-A1/2005.

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

Data limite de obtenção 04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pronto pagamento, através de cheque ou dinheiro.

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

11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sede da Empresa Águas de Gaia, na morada indicada na secção I, ponto
I1),��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução da obra é de 90 dias, contados a partir da data de consigna-
ção incluindo-se sábados, domingos e feriados.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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.

15 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000165475

EDUCA � EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E MA-
NUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS DE
SINTRA, E. M.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDUCA � Empresa Municipal
de Gestão e Manutenção
de Equipamentos Educativos de Sintra,
E. M.

Endereço Código postal
Edifício Municipal Quinta do Recanto, 2725 Mem Martins
Rua Quinta do Recanto

Localidade/Cidade País
Algueirão, Mem Martins, Sintra Portugal

Telefone Fax
219227410 219227429

Correio electrónico Endereço internet (URL)
educa@mail.telepac.pt www.educa.com.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada para ampliação da Escola EB1 de Cortegaça.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento

a) A empreitada tem por objecto a construção de um edifício para ampliação da
Escola EB1 de Cortegaça;

b) Trata-se de um edifício constituído por um piso, com sala de jardim de infância,
arrecadações, gabinete de trabalho, instalações sanitárias, instalações sanitárias
para deficientes, sala polivalente e cozinha.

Os trabalhos que constituem a empreitada são � movimento geral de terras, demo-
lições, fundações, betão armado, toscos e acabamentos de construção civil,
impermeabilizações, redes técnicas de distribuição de água, energia eléctrica, telefo-
nes e redes de recolha de águas residuais domésticas e pluviais e instalações de
segurança, detecção de incêndios.

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

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)

Objecto45.21.15.31-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Escolas primárias, secundárias e outras escolas, com construção de um ginásio.

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso. O
preço base é de 169 500 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 06 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação, não sendo exigido qualquer
depósito provisório.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato, desde que to-
das as empresas do agrupamento possuam as condições legais necessárias ao exer-
cício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

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 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:

a) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) e da classe correspondente ao valor
da sua proposta;

b) As 5.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria
as 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª cate-
goria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), indi-
cará, em documento a incluir no invólucro dos «documentos», os subem-
preiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por con-
trato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

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

2 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não deten-
toras de certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares
de certificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da
União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do acordo sobre o Espaço Econó-
mico 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 públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo e se o mesmo o permitir.

3 � A avaliação da capacidade financeira e económica para a execução da obra
posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, sendo excluídos os concorrentes que apresentem valores inferiores aos a
seguir indicados, obtidos da última declaração periódica de rendimentos para efei-
tos de IRC, e seus anexos:

Autonomia financeira < 8 %.
Liquidez geral < 105 %.
Grau de cobertura do imobilizado < 120,45 %.

4 � Na avaliação da capacidade técnica serão adoptados critérios a seguir indica-
dos onde o não cumprimento de qualquer dos requisitos estabelecidos é motivo de
exclusão do concorrente:

a ) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra da mesma natureza e de
valor não inferior a 60% da proposta respectiva, nos últimos três anos;

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

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

c.1) A direcção técnica da empreitada deve ser confiada a um engenheiro civil
com um mínimo de 10 anos de experiência em obras similares.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A titularidade do certificado de classificação, contendo as autorizações exigidas,
prova-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC e seus anexos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificado de execução passado pelo dono de obra, para comprovação de III.2.1) 4.
a); mapa do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra; mapa dos téc-
nicos e serviços técnicos a afectar à obra. Curriculum vitae do director técnico da
empreitada.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
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B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � Valia técnica da proposta, 60%, considerando os seguintes subcritérios:
1.1 � Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, (30%).
1.2 � Plano de trabalhos/sequência dos trabalhos, (20%).
1.3 � Sistema de gestão da segurança e saúde na obra, (10%).
2 � Preço, 40%, considerando os seguintes subcritérios:
2.1 � Preço global proposto, (20%).
2.2 � Coerência da lista de preços unitários, (10%).
2.3 � Plano de pagamentos, (6%).
2.4 � Nota justificativa do preço proposto, (4%).

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 \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 010
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 400 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque a ordem de EDUCA E. M.

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 /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 candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
O concurso é público só podendo intervir no acto público do concurso, os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 08 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Na sala de reuniões da EDUCA sita no Edifício Municipal na Rua Quinta
do Recanto em Mem Martins,��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) A empreitada é por preço global;
b) Os pagamentos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Serão admitidas propostas condicionadas e propostas variantes ao projecto

patenteado a concurso, nos termos do programa do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

15 /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.

15 de Fevereiro de 2005. � O Vogal do Conselho de Adminitração,
Luís Manuel Lopes Claro. 3000165495

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
EDUCA � Empresa Municipal
de Gestão e Manutenção
de Equipamentos Educativos de Sintra,
E. M.

Endereço Código postal
Edifício Municipal Quinta do Recanto, 2725 Mem Martins
Rua Quinta do Recanto

Localidade/Cidade País
Algueirão, Mem Martins, Sintra Portugal

Telefone Fax
219227410 219227429

Correio electrónico Endereço internet (URL)
educa@mail.telepac.pt www.educa.com.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada para ampliação da Escola EB1 n.º 4 de Agualva.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento

a) A empreitada tem por objecto a construção de um edifício para ampliação da
Escola EB1 n.º 4 de Agualva;

b) Trata-se de uma ampliação com gabinete para presidente do conselho directivo,
gabinete dos membros da direcção, secretária, arquivo, recepção, instalações
sanitárias femininas e masculinas.

Os trabalhos que constituem a empreitada são � movimento geral de terras, demo-
lições, fundações, betão armado, toscos e acabamentos de construção civil,
impermeabilizações, redes técnicas de distribuição de água, energia eléctrica, telefo-
nes e redes de recolha de águas residuais domésticas e pluviais.

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

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.21.15.31-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Escolas primárias, secundárias e outras escolas, com construção de um ginásio.

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso. O
preço base é de 160 000 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 06 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação, não sendo exigido qualquer
depósito provisório.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato, desde que to-
das as empresas do agrupamento possuam as condições legais necessárias ao exer-
cício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

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 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:

a) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) e da classe correspondente ao valor
da sua proposta;

b) As 5.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria
as 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª cate-
goria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), indi-
cará, em documento a incluir no invólucro dos «documentos», os subem-
preiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por con-
trato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

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

2 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia, não deten-
toras de certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares
de certificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da
União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do acordo sobre o Espaço Econó-
mico 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 públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo e se o mesmo o permitir.

3 � A avaliação da capacidade financeira e económica para a execução da obra
posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, sendo excluídos os concorrentes que apresentem valores inferiores aos a
seguir indicados, obtidos da última declaração periódica de rendimentos para efei-
tos de IRC, e seus anexos:

Autonomia financeira < 8 %.
Liquidez geral < 105 %.
Grau de cobertura do imobilizado < 120,45 %.

4 � Na avaliação da capacidade técnica serão adoptados critérios a seguir indica-
dos onde o não cumprimento de qualquer dos requisitos estabelecidos é motivo
de exclusão do concorrente:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra da mesma natureza e de
valor não inferior a 60% da proposta respectiva, nos últimos três anos;

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

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

c.1) A direcção técnica da empreitada deve ser confiada a um engenheiro civil
com um mínimo de 10 anos de experiência em obras similares.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A titularidade do certificado de classificação, contendo as autorizações exigidas,
prova-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC e seus anexos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificado de execução passado pelo dono de obra, para comprovação de III.2.1) 4.
a); mapa do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra; mapa dos téc-
nicos e serviços técnicos a afectar à obra. Curriculum vitae do director técnico da
empreitada.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) ¢
1 � Valia técnica da proposta, 60%, considerando os seguintes subcritérios:
1.1 � Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, (30%).
1.2 � Plano de trabalhos/sequência dos trabalhos, (20%).
1.3 � Sistema de gestão da segurança e saúde na obra, (10%).
2 � Preço, 40%, considerando os seguintes subcritérios:
2.1 � Preço global proposto, (20%).
2.2 � Coerência da lista de preços unitários, (10%).
2.3 � Plano de pagamentos, (6%).
2.4 � Nota justificativa do preço proposto, (4%).

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
002/2005.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ (dd/mm/aaaa) ou 010
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 400 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque a ordem de EDUCA E. M.

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)

08 /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 concurso é público só podendo intervir no acto público do concurso, os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Na sala de reuniões da EDUCA sita no Edifício Municipal na Rua Quinta
do Recanto em Mem Martins,��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) A empreitada é por preço global;
b) Os pagamentos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Serão admitidas propostas condicionadas e propostas variantes ao projecto

patenteado a concurso, nos termos do programa do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

15 /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.

15 de Fevereiro de 2005. � O Vogal do Conselho de Adminitração,
Luís Manuel Lopes Claro. 3000165497

EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS
DE AZAMBUJA, E. M.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Empresa Municipal de Infraestruturas Departamento Técnico
de Azambuja, EM

Endereço Código postal
Rua Teodoro José da Silva, Edifício 2050-335 Azambuja
Atrium, Azambuja, loja 35

Localidade/Cidade País
Azambuja Portugal

Telefone Fax
263409620 263409629

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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

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

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO    ¢      SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a empreitada do pontão sobre a ribeira de Aveiras, em
Aveiras de Baixo.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Correcção da directriz e dos perfis da Rua 1.º de Dezembro e a sua ligação com o
caminho existente a poente. Da empreitada fazem parte todos os trabalhos descritos
nas peças escritas e desenhadas que compõem o projecto.

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

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.24.15.00-3 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
principal

Objectos45.11.27.40-4 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
comple-\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

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

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

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £
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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)
Ver II.1.6., conforme lista de quantidades, parte integrante do processo de concurso.
Valor base � 139 000 euros sem IVA.

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

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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, a
prestar nos termos dos artigos 113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços, pagamentos de acordo com o artigo 43.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes devem cumprir os requisitos necessários à sua admissibilidade,
nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
De seguida indicam-se os documentos a apresentar, sem prejuízo do disposto no
programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI ):

a) 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, as quais indicarão os elementos de referência relativos a idonei-
dade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

b) Os 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 de sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.º 15.1 e 15.3 do programa
de concurso.

O alvará empreiteiro de obras públicas referido deve conter:

As 1.ª subcategorias da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o
valor global da proposta;

A 3.ª subcategoria da 2.ª categoria e 6.ª subcategoria da 5.ª categoria na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no 6.3 do programa de concurso.

Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a), o concor-
rente pode recorrer a sub empreiteiros, ficando a eles vinculados por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as
declarações de compromisso dos sub-empreiteiros possuidores das autorizações
respectivas.
Os documentos indicados no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os referidos nas alíneas g) a j) do n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os referidos nas alíneas 1) a q) do n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, que nomeadamente esclareçam:

Experiência adquirida, comprovada e documentada em obras semelhantes, cuja
lista será acompanhada de certificados de boa execução emitidos pelos respec-
tivos donos de obra e de reconhecida idoneidade;

Qualidade e garantia esperada em obras de idêntica natureza à obra proposta e
de valor igual ou superior a 60% do preço base da empreitada, com certifica-
dos de cumprimento e boa execução emitidos pelos respectivos donos de
obra e de reconhecida idoneidade; os certificados devem referir o montante,
data, local de execução das obras e se as mesmas foram executados de acordo
com as regras da arte e regularmente concluídas;

Estrutura organizacional do empreiteiro.

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

NÃO    £        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
(Não aplicável.)

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

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

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

Número do anúncio no índice do JO

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

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

a ) Valor actual da proposta mais baixo, (0,50);
b ) Valia técnica da proposta (0,40), subdivididos em:

III) Adequação do programa de trabalhos (plano de trabalhos, planos de mão de
obra e equipamentos) à realização dos trabalhos, (0,55);

III) Controlo de qualidade adequado aos trabalhos da obra, (0,25);
III) Medidas para garantia da segurança de pessoas e bens, (0,20).

c) Prazo de execução, (0,10).

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

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

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): 125 euros, acrescidos de IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque visado. Eventuais portes de correio serão su-
portados pelos interessados.

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

04 /04 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pesso-
as por si credenciadas, em conformidade com o 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: Endereço indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
São admitidas propostas condicionadas, com alteração da cláusula do caderno de
encargos � prazo de execução da empreitada.
A EMIA, E. M. reserva-se o direito de não adjudicação, ou de adjudicação parcial da obra.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

15 /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.

15 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de
Adminitração, Joaquim Ramos. 1000278123

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Gestão de Obras Públicas da Câmara Júri do concurso
Municipal do Porto, EM

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

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
2283393300 228339310

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Fornecimento de equipamentos de sinalização e segurança do Circuito da
Boavista».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os fornecimentos a efectuar e os serviços a prestar compreendem a adjudicação de
três lotes distintos e têm, cada um deles, por objecto

Lote 1 � fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, des-
montagem, acondicionamento e transporte para armazém municipal de maciços
de betão.

Lote 2 � fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, des-
montagem, acondicionamento e transporte para armazém municipal de guardas
metálicas triplas.

Lote 3 � fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, des-
montagem, acondicionamento e transporte para armazém municipal de redes
de protecção e acessos à pista.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os serviços serão fornecidos para serem instalados no município do Porto, no lo-
cal onde terá lugar a realização do evento «Grande Prémio do Porto � Circuito da
Boavista» planeado pela Câmara Municipal do Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.34.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 £ to-
dos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 1 150 000 euros com exclusão de IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

Ou: Início 10 /03 /2005 e/ou termo 25 /07 /2005 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a prestar pelo adjudicatário de cada lote será de 10% do valor da adjudicação.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Não é permitido às entidades interessadas associarem-se entre si ou com terceiros
para efeitos de subscrição e formulação de propostas a concurso.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
São requisitos mínimos de acesso ao concurso a preencher pelos concorrentes a
cada um dos lotes os seguintes:

a) Não se encontrarem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Apresentarem formação profissional e habilitações, no caso de pessoas singula-
res, e objecto social, no caso das pessoas colectivas, compatíveis e adequados
às prestações a adjudicar.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A situação jurídica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos docu-
mentos para tanto exigidos no artigo 13.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 apre-
sentação dos documentos para tanto exigidos no artigo 13.º do programa do con-
curso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos nos artigos 13.º e 14.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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

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

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1)  Os factores a seguir indicados (por ordem decrescente de importância) £
Preço � 50%.
Valia técnica � 50%, com os sub-factores:

Especificações técnicas � 50%;
Execução � 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
331.01.128 � beneficiação da Rua da Vilarinha.

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

Data limite de obtenção 24 /02 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Moeda:
Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque à ordem de I1).

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

28 /02 /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)
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 01 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: I1),��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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 B � INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 01
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.34.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

2) Descrição sucinta
Fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, desmontagem, acondi-
cionamento e transporte para armazém municipal de maciços de betão.

3) Extensão ou quantidade
450 000 euros.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento
(se aplicável)

Início de execução 10 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 25 /07 /2005 (dd/mm/aaaa)

Lote n.° 02
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.34.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

2) Descrição sucinta
Fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, desmontagem, acondi-
cionamento e transporte para armazém municipal de guardas metálicas triplas.

3) Extensão ou quantidade
170 000 euros.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento
(se aplicável)

Início de execução 10 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 25 /07 /2005 (dd/mm/aaaa)
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Lote n.° 03
1) Nomenclatura
1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto45.34.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

2) Descrição sucinta
Fornecimento, montagem, assistência técnica durante a prova, desmontagem, acondi-
cionamento e transporte para armazém municipal de redes de protecção e acessos à
pista.

3) Extensão ou quantidade
530 000 euros.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento
(se aplicável)

Início de execução 10 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) /

fornecimento 25 /07 /2005 (dd/mm/aaaa)

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Ferreira. 3000165513

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, 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
Hospital Garcia de Orta, S. A.
Aprovisionamento

Endereço Código postal
Avenida Professor Torrado da Silva, 2801-951 Almada
Pragal

Localidade/Cidade País
Pragal, Almada Portugal

Telefone Fax
212940294 212727211

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jgomes@hgo.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢

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

Indicado em I.1 ¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

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

Compra ¢ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de sondas de aspiração, gástricas, nasofaríngea, oxigénio, para estudo
urodinamicos rectal, silicone para alimentação entérica e de ureteral.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para aquisição de material de consumo clínico de tratamento.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital Garcia de Orta, S. A. sitos na morada referida em I.1.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
31623 � outro.

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

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

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

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
As quantidades são conforme as indicadas no caderno de encargos.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 09 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudi-
cação

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o cumprimento pontual das suas obrigações, o adjudicatário prestará uma
caução de 5% do montante global do equipamento, com exclusão do IVA, nos termos
das disposições dos artigos 69.º e 71.º do Decerto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As condições de pagamento do encargo total do fornecimento são fixadas de acordo
com as regras estabelecidas no programa do procedimento.
Para efeitos de pagamento, as facturas deverão ser apresentadas com uma, antece-
dência de 90 dias em relação à data do respectivo vencimento.
Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a
respectiva prestação só se vence nos 90 dias subsequentes à apresentação da cor-
respondente factura.
Os pagamentos só serão devidos para os serviços prestados.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de adjudicação a um agrupamento de empresas, estas constituir-se-ão,
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, numa única entidade jurídica ou
consórcio em regime de responsabilidade solidária.

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter técnico �
os previstos no programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter técnico �
os previstos no programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condições de carácter jurídi-
co � os previstos no 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.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 25 de Fevereiro de 20054206

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

Ou:

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

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 2/1/0006/05.

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

Data limite de obtenção 18 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros, acrescidos da taxa legal de IVA em vigor (19%).
No caso de envio pelo correio, será acrecido as despesas de expedição. Moeda:
Euro.

Condições e forma de pagamento
Devem ser solicitados no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Garcia de
Orta, S. A., na morada indicada em I.1, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos, e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.
No acto da entrega, o pagamento poderá ser efectuado na forma de numerário, che-
que ou vale 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): 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ��������

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem ao referido acto assistir qualquer interessado; porem, só aos concorrentes
ou seus representantes, devidamente credenciados, será facultado nele intervir.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Serviço de Aprovisionamento, sito no ponto I.1,��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do artigo 195.º, do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
No presente anexo, no ponto II.3, o prazo de duração do contrato é desde a data
da assinatura do mesmo e até 31 de Dezembro de 2005.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /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.

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Álvaro Carvalho. 3000165583

LISBOAGÁS GDL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL, 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
Lisboagás GDL � Sociedade GAP / Alberto Costa
Distribuidora de Gás Natural, S. A.

Endereço Código postal
Rua Miguel Serrano, 9, Edifício 1495-173 Algés
Premium, Miraflores

Localidade/Cidade País
Algés, Oeiras Portugal

Telefone Fax
00351218655400 00351218687951

Correio electrónico Endereço internet (URL)

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Aviso � informa-se no período de esclarecimentos foram pedidos e prestados es-
clarecimentos.
Foi dado conhecimento a todos os interessados conhecidos e foi junto ao proces-
so, disponível para consulta, informação integral de conteúdos.

Administrador Delegado, Ângelo Ramalho. 3000165555

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO � SECTORES ESPECIAIS

Obras £
Fornecimentos ¢
Serviços £

Este contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Metropolitano de Lisboa, E. P.

Endereço Código postal
Avenida Barbosa du Bocage, 5 1049-039 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
(351)213558457 (351)217980671

Correio electrónico Endereço internet (URL)

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
No que se refere à capacidade técnica, só serão seleccionados os concorrentes ou,
no caso de agrupamento de concorrentes pelo menos uma das entidades que o com-
põem, que cumulativamente comprovem a execução directa, nos últimos três anos de,
pelo menos, dois fornecimentos de idêntica natureza ao que é posto a concurso, de
valor igual ou superior a 250 000 euros; sejam titulares dos certificados de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes autorizações: 1.ª, 7.ª
e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria e classe correspondente ao valor da proposta.
No caso de concorrentes cuja sede se situe noutro estado e que não possuam os
referidos certificados, devem fazer prova da inscrição como empreiteiro no país da
sua sede, com equivalência à inscrição, classificação e autorizações portuguesas
acima referidas, ou se a inscrição não existir ou não tiver a dita equivalência, de-
vem provar documentalmente a sua idoneidade e capacidade técnica e económica
para a execução dos trabalhos do presente concurso; que comprovem a adequação
do equipamento e da ferramenta especial a utilizar, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma, às suas exigências técnicas e a adequação dos técnicos e dos
serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar aos trabalhos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou cópia autenticada do
mesmo, contendo as seguintes autorizações: 1.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª catego-
ria e classe correspondente ao valor da proposta. No caso de concorrentes cuja
sede se situe noutro estado e que não possuam os referidos certificados, devem fa-
zer prova da inscrição como empreiteiro no país da sua sede, com equivalência à
inscrição, classificação e autorizações portuguesas acima referidas, ou se a inscri-
ção não existir ou não tiver a dita equivalência, devem provar documentalmente a
sua idoneidade e capacidade técnica e económica para a execução dos trabalhos do
presente concurso; lista de obras de idêntica natureza iniciadas ou concluídas nos
últimos três anos com declarações abonatórias de boa execução passadas pelas res-
pectivas entidades adjudicantes, comprovando a execução directa de, pelo menos,
dois fornecimentos de idêntica natureza ao que é posto a concurso, de valor igual
ou superior a 250 000 euros.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao processo de con-
curso para o «fornecimento, instalação, ensaio e colocação em serviço de equipa-
mento para centralização da videovigilância das estações da rede do Metropolitano
de Lisboa E. P. � Processo n.º 128/04-GJC».
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Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos aos interessados
que adquiriram o processo de concurso.
Trata-se de uma alteração e informação relativa ao concurso publicitado pelo anún-
cio n.º 3000163463, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 31 de
Janeiro de 2005.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 / 02 /2005 (dd/mm/aaaa)

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Gerên-
cia, Carlos Mineiro Alves. 3000165460

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ

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
Santa Casa da Misericórdia
de Santa Cruz

Endereço Código postal
Rua Irmã Wilson, Vila, Santa Cruz 9100-161 Santa Cruz, Madeira

Localidade/Cidade País
Santa Cruz, Madeira Portugal

Telefone Fax
291522590

Correio electrónico Endereço internet (URL)

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidad adjudicante
Aquisição de serviços de fiscalização para a empreitada de construção do Lar da
Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz (Diário da República n.º 21, 3.ª série, de
31 de Janeiro de 2005).

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A entidade que preside ao concurso prestou os seguintes esclarecimentos, anexos
às peças patentes em concurso � «o elemento exigido no ponto 3.4 do artigo 8.º
das cláusulas técnicas do caderno de encargos deverá ser elaborado após assinatura
do contrato».

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

14 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Provedor, José Luís Reis de
Freitas. 1000278115

RECTIFICAÇÕES

APDL � ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO
E LEIXÕES, 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
APDL � Administração dos Portos Direcção de Aprovisionamentos
do Douro e Leixões, S. A. e Gestão Dominial

Endereço Código postal
Avenida da Liberdade 4451-851 Leça da Palmeira

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
(+351)229990700 (+351)229955062

Correio electrónico Endereço internet (URL)
correio@apdl.pt www.apdl.pt

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Avisam-se todos os interessados da junção de esclarecimentos às peças patentes
em concurso.
Nota � o presente anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º, 7,
de 11 de Janeiro de 2005.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

16 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

16 de Fevereiro de 2005. � O Administrador, Emílio Brògueira
Dias. 3000165621

IGA � INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ÁGUA, 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
IGA � Investimentos e Gestão Presidente do Conselho
de Água, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Rua dos Ferreiros, 148/150 9000-082 Funchal

Localidade/Cidade País
Funchal, Madeira Portugal

Telefone Fax
(351)291201020 (351)291201021

Correio electrónico Endereço internet (URL)
igamadeira@iga.pt www.iga.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Recuperação e ampliação do lanço norte do aproveitamento dos Tornos � 1.ª fase B.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

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

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

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 � analisado com base nos documentos exigidos nas alíneas a) e j) do
n.º 16.1 do programa de concurso, 50%.
2 � Qualidade técnica da proposta � analisado com base nos documentos exigidos
nas alíneas c), e), g) e h) do n.º 16.1 e no n.º 16.2 do programa de concurso, 30 %.
3 � Prazo de execução � analisado com base no documento exigido na alínea c)
de n.º 16.1 do programa de concurso, 20 %.

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

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

Data limite de obtenção 06 /06 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias úteis, a contar da data
da recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será efectuado
em numerário ou cheque visado, passado à ordem da IGA, 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)

15 /06 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Até 22 /08 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\ meses e/ou \\\ dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /06 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: No endereço indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio do concurso público publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 300, de 24 de Dezembro de 2004 e no Jornal Oficial da União
Europeia n.º S248, de 21 de Dezembro de 2004, visto ter sido publicado com ine-
xactidão o prazo de execução, o critério de adjudicação, a data de recepção das pro-
postas e a data do acto público.
Foram prestados esclarecimentos e introduzidas alterações no programa de concurso
e no caderno de encargos, as quais constam em adenda e se referem ao prazo de
execução da obra, aos documentos a apresentar pelos concorrentes, a multas por
violação dos prazos contratuais, à admissão de propostas condicionadas, ao crité-
rio de adjudicação das propostas e à data de recepção das propostas.
O prazo de execução da obra referido em II.3 é de 19 meses de calendário, a contar
da data da consignação da obra.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

14 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Alberto de Faria e Pimenta de França. � O Vogal
do Conselho de Administração, Francisco Manuel Casqueiro
Maçaroco. 1000278113

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
IGA � Investimentos e Gestão Presidente do Conselho
de Água, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Rua dos Ferreiros, 148/150 9000-082 Funchal

Localidade/Cidade País
Funchal, Madeira Portugal

Telefone Fax
(351)291201020 (351)291201021

Correio electrónico Endereço internet (URL)
igamadeira@iga.pt www.iga.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Recuperação parcial da Levada da Serra do Faial.

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

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

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias úteis, a contar da data
da recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será efectuado
em numerário ou cheque visado, passado à ordem da IGA, 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)

10 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) ou \\\ dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

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

Até 16 /05 /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.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /03 /2005 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: No endereço indicado em I.1,��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

Rectificação ao anúncio do concurso público publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 24, de 3 de Fevereiro de 2005, dada a inexactidão da data limite
indicada para a recepção de propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

15 /02 /2005 (dd/mm/aaaa)

15 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Alberto de Faria e Pimenta de França. � A Vogal
do Conselho de Administração, Nélia Maria Sequeira de Sousa.

1000278116
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto do Desporto de Portugal

Contrato (extracto)

Por despacho de 19 de Outubro de 2004, do Secretário de Estado
do Desporto, Susana Miguel dos Santos Barriga, técnica de
cardiopneumologia, autorizada a celebração de um contrato de pres-
tação de serviços, em regime de avença, pelo prazo de um ano,
renovável, com a remuneração mensal a título de honorários, de 1300
euros e efeitos a 1 de Janeiro de 2005.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do arti-
go 71.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro).

23 de Dezembro de 2004. � O Presidente, José Manuel
Constantino. 3000161975

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
E DO TRABALHO

Direcção Regional da Economia do Alentejo

Éditos

Processo n.º 811/2/5/346

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Beja e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-03-27,
com 721 m, com origem no apoio n.º 60 da linha a 30 kV SE Beja �
SE Cuba (2.º troço � rectificativo) e término no PTD-BJA-321-Al,
Rua Pedro Nunes (São Matias), freguesia de São Matias, concelho de
Beja, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165552

Éditos

Processo n.º 811/2/5/347

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Beja e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, BJ 15-45-01-
-02-03, com 266 m, com origem no apoio n.º 4 da linha a 15 kV
para Moinho de Vento (Cabeça Gorda) (rectificativo) e término no
PTD-BJA-319-Al, Avenida Alonso Gomes (Cabeça Gorda), freguesia

de Cabeça Gorda, concelho de Beja, a que se refere o processo men-
cionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165554

Éditos

Processo n.º 811/2/8/209

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 (30) kV,
BJ 15-05-25-01, com 300 m, com origem no apoio n.º 5 da linha a
15 (30) kV para Quinta de S. Vicente (Barragem) e término no PTD-
-FAL-131; PT tipo aéreo � A de 50 kVA e 15 kV; Rede BT, Quinta
de São Vicente (Charca), freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165556

Éditos

Processo n.º 811/15/9/305

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de variante a 30 kV, ST 30-
-53-20, Ermidas/Canhestros (2.º troço), freguesia de Ermidas do Sado,
concelho de Santiago do Cacém, a que se refere o processo mencio-
nado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165558

Éditos

Processo n.º 811/2/10/209

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
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tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-05-12-
-03-01, com 849 m, com origem no apoio n.º 7 da linha de MT a 30
kV (BJ 30-05-12-03) para Monte da Chaminé e término no PTD-
-MRA-154; PT tipo aérea � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Her-
dade da Chaminé, freguesia de Sobral da Adiça, concelho de Moura, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165559

Éditos

Processo n.º 811/7/3/179

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Borba e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, EV 15-13-
-14, com 332 m, com origem no apoio n.º 29 da linha de MT a 15
kV (EV 15-13) Borba � Orada e término no PTD-BRB-190; PT tipo
aéreo � AS de 100 kVA e 15 kV; Ribeira de Borba, freguesia de Matriz,
concelho de Borba, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165560

Éditos

Processo n.º 811/7/5/645

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Évora e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, EV 30-03-
-42, com 145 m, com origem no apoio n.º 6 da linha de MT a 30 kV
(EV 30-03) Caeira � Redondo e término no PTD-EVR-725; PT tipo
aéreo � AS de 100 kVA e 30 kV; Rede BT, Bairro da Caeira, fregue-
sia de Nossa Senhora da Saúde, concelho de Évora, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165562

Éditos

Processo n.º 811/12/13/215

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ponte de Sôr e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora,
com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-

tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1213 L3 0273, com 1899 m, com origem no apoio n.º 2 da linha
de MT a 30 kV para o PT PSR 0136C Estação Elevatória de Águas
e término no PT PSR 0271D; PT tipo aéreo � AS de 100 kVA e 30
kV; Rede BT, Herdade do Monte Novo, freguesia de Vale de Açor,
concelho de Ponte de Sôr, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165599

Éditos

Processo n.º 811/12/10/59

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Marvão e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1210 L3 0078, com 140 m, com origem no apoio n.º 10 da linha
a 30 kV entre o apoio 6 da Linha p/PT MRV 0031D Pereiro e o
apoio 12 da linha p/PT MRV 0052D � Herdade de Vale do Cano e
término em PT MRV 0073D; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30
kV; Rede BT, Monte do Maxial, freguesia de Beirã, concelho de
Marvão, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165600

Éditos

Processo n.º 811/12/7/424

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Elvas e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1207 L3 0471, com 33 m, com origem no apoio n.º 12 da linha
a 30 kV para o PT ELV 0402D Herdade da Pereira de Cima e térmi-
no no PT ELV 0465D; PT tipo aéreo � Al1 de 160 kVA e 30 kV;
Rede BT, Herdade da Pereira de Baixo, freguesia de Santa Eulália,
concelho de Elvas, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165601

Éditos

Processo n.º 811/12/1/73

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alter do Chão e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 25 de Fevereiro de 2005 4211

com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1201 L3 0077, com 1843 m, com origem no apoio n.º 18 da li-
nha de MT a 30 kV para o PT ALT 0067D � Cujancas de Baixo e
término no PT ALT 0074D; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30
kV; Rede BT, Herdade de Gaião, freguesia de Chancelaria, concelho
de Alter do Chão, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165603

Éditos

Processo n.º 811/12/6/75

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Crato e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1206 L3 0089, com 331 m, com origem no apoio n.º 9 da linha
de MT a 30 kV para o PT CRT 0006D � Tapada das Encarreiradas
e término no PT CRT 0089D; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30
kV; Rede BT, Horta de Sampaio, freguesia de Monte da Pedra, con-
celho de Crato, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165604

Éditos

Processo n.º 811/2/3/49

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alvito e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, LI 30-541-
-21-01-01-01-01, com 1950 m, com origem no apoio n.º 10 da li-
nha a 30 kV para Herdade da Pingueirinha e término no PTC-AVT-
-518-Al (Darvim dos Santos Herdeiros), Herdade da Grega de Baixo,
freguesia e concelho de Alvito, a que se refere o processo menciona-
do em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165524

Éditos

Processo n.º 811/2/8/211

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção Regional

da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ
30-10-15-01-02, com 2205 m, com origem no apoio n.º 17 da linha
a 30 kV para Herdade do Freixo (Freixagro) e término no PTC-FAL-
-527-AS (António Gonçalves Raposo), Monte do Pardieiro (Monte),
freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo, a que se refere o pro-
cesso mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165527

Éditos

Processo n.º 811/2/8/212

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ
30-10-15-01, com 2795 m, com origem no apoio n.º 4 da linha a 30
kV para Rua dos Tanques (Canhestros) e término no PTC-FAL-515-
-CA (Freixagro � Emp. Agrícola do Freixo, S. A.), Herdade do Frei-
xo, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165530

Éditos

Processo n.º 811/2/9/116

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Mértola e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-19-41-
-01, com 11 m, com origem no apoio n.º 2 da linha a 30 kV para
Montes Assentos Velhos e término no PTD-MTL-158; PT tipo aé-
reo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Sarilhos, freguesia de
Santana de Cambas, concelho de Mértola, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165535

Éditos

Processo n.º 811/2/1/137

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
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da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-09, com 993 m, com origem no apoio n.º 61 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-107; PT tipo aé-
reo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Herdade do Pardieiro (Rega),
freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere o pro-
cesso mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165538

Éditos

Processo n.º 811/2/1/141

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-02, com 1098 m, com origem no apoio n.º 31 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-100; PT tipo aé-
reo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Olival do Crato, freguesia de
Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere o processo mencio-
nado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165539

Éditos

Processo n.º 811/2/1/139

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-07, com 10 m, com origem no apoio n.º 54 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-105; PT tipo aé-
reo � AS de 100 kVA e 30 kV; Rede BT, Quinta de Vale de Água
Velho, freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165543

Éditos

Processo n.º 811/2/1/140

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada

pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-08, com 827 m, com origem no apoio n.º 54 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-106; PT tipo aé-
reo � A de 100 kVA e 30 kV; Rede BT, Herdade do Pardieiro (Mon-
te), freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165545

Éditos

Processo n.º 811/2/12/105

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, BJ 15-22-24,
com 1078 m, com origem no apoio n.º 64 da linha a 15 kV SE
Ourique � Senhora da Cola e término no PTD-ORQ-104; PT tipo
aéreo � AS de 50 kVA e 15 kV; Rede BT, Horta da Bica, freguesia
e concelho de Ourique, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165546

Éditos

Processo n.º 811/2/1/138

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-01, com 40 m, com origem no apoio n.º 31 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-099; PT tipo aé-
reo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte da Terra (Nossa
Senhora da Assunção), freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165547

Éditos

Processo n.º 811/7/2/218

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
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Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Arraiolos e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, EV 15-55-
-08-09-01, com 1036 m, com origem no apoio n.º 7 da linha de MT
aérea a 15 kV (EV 15-55-08-09) Herd. Santiago e término no PTD-
-ARL-221; PT tipo aéreo � Al1 de 160 kVA e 15 kV; Rede BT,
Herdade das Oliveiras, freguesia e concelho de Arraiolos, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165549

Éditos

Processo n.º 811/7/2/219

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Arraiolos e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, EV 15-55-
-08-09-01-01, com 611 m, com origem no apoio n.º 2 da linha de
MT aérea a 15 kV (EV 15-55-08-09-01) Herd. das Oliveiras e térmi-
no no PTD-ARL-222l; PT tipo aéreo � Al1 de 160 kVA e 15 kV;
Rede BT, Herdade de Santiago 2, freguesia e concelho de Arraiolos, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165551

Éditos

Processo n.º 811/12/11/93

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Monforte e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Vale do
Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1211 L3 0113, com 16 m, com origem no apoio n.º 5 da linha
MT a 30 kV para o PT MFT 0032D � Olival Vale da Nave e térmi-
no no PT MFT 0108D; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30 kV;
Rede BT, Herdade da Carrascosa, freguesia de Santo Aleixo, concelho
de Monforte, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165602

Éditos

Processo n.º 811/2/10/210

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, (BJ 30-06) SE
Moura � SE Amareleja (modificação P115 � SE Amareleja), fregue-
sia de Amareleja, concelho de Moura, a que se refere o processo men-
cionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165518

Éditos

Processo n.º 811/2/8/210

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV (BJ
30-10-15), para Rua dos Tanques (Canhestros) (PDER � P5), fre-
guesia e concelho de Ferreira do Alentejo, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165523

Éditos

Processo n.º 811/7/3/181

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Borba e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, EV 15-19-
-07, com 937 m, com origem no apoio n.º 21 da linha de MT a 15
kV (EV 15-19) Borba � Glória e término no PTD-BRB-181-AS, Her-
dade das Bouças (modificação), freguesia de Rio de Moinhos, conce-
lho de Borba, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165548

Éditos

Processo n.º 811/15/1/378

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora,
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com telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha subterrânea a 30 kV, com
725 m, com origem no PTS PPU Comporta (PTD-ALS-213-CB) e
término em PTS Museu do Arroz (PTD-ALS-375-CB), freguesia de
Comporta, concelho de Alcácer do Sal, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165578

Éditos

Processo n.º 811/2/1/144

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-05, com 15 m, com origem no apoio n.º 47 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-103; PT tipo aé-
reo � AS de 100 kVA e 30 kV; Rede BT, Vale de Água, freguesia de
Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere o processo mencio-
nado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165581

Éditos

Processo n.º 811/2/1/142

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-03, com 88 m, com origem no apoio n.º 43 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-101; PT tipo aé-
reo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Courela das Vinhas (Colec-
tivo de Messejana), freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165582

Éditos

Processo n.º 811/2/1/143

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com

telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-38-04-
-02-06, com 232 m, com origem no apoio n.º 51 da linha a 30 kV
para Montes de João Vaz e término no PTD-AJT-104; PT tipo aé-
reo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Courelas (Barragem), fregue-
sia de Messejana, concelho de Aljustrel, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165584

Éditos

Processo n.º 811/2/9/117

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Mértola e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-19-41,
com 1950 m, com origem no apoio n.º 125 da linha a 30 kV SE
Serpa � SE Cerro do Calvário e término no PTD-MTL-157; PT tipo
aéreo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Assentos Velhos,
freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165564

Éditos

Processo n.º 811/2/10/211

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-40-18,
com 12 m, com origem no apoio n.º 16 da linha de MT a 30 kV (BJ
30-40) SE Moura � Castelhanos (1.º troço) e término no PTD-
-MRA-134; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Vale
da Parra (rectificativo), freguesia de São João Batista, concelho de
Moura, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165565

Éditos

Processo n.º 811/2/12/106

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique e na Direcção Regional da Econo-
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mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 (30) kV, BJ 15-
-11-03, com 2181 m, com origem n.º 22 da linha a 15 kV (BJ 15-
-11) Barragem do Monte da Rocha e término no PTD-ORQ-103;
PT tipo aéreo � A de 50 kVA e 15 kV; Rede BT, Monte Penilhos,
freguesia de Panóias, concelho de Ourique, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165566

Éditos

Processo n.º 811/2/12/107

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-07-
-06-03, com 1492 m, com origem no apoio n.º 15 da linha a 30 kV
para Herdade da Torre Vã � Zona Ocidental (PT 1) e término no
PTD-ORQ-107; PT tipo aéreo � Al1 de 160 kVA e 30 kV; Rede
BT, Herdade do Nó, freguesia de Panóias, concelho de Ourique, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165568

Éditos

Processo n.º 811/2/10/213

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-05-12-
-08-01-01, com 92 m, com origem no apoio n.º 6 da linha de MT a
30 kV (BJ 30-05-12-08-01) para Areeiros e término no PTD-MRA-
-164; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte
Chorão, freguesia de Safara, concelho de Moura, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165569

Éditos

Processo n.º 811/2/10/214

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria

da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-40-04-
-01-01-01, com 1332 m, com origem no apoio n.º 9 da linha a 30
kV para Trincalhos (rectificativo) e término no PTD-MRA-162; PT
tipo aéreo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte do Pedro, fre-
guesia de Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165570

Éditos

Processo n.º 811/2/10/215

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-05-12-
-09, com 413 m, com origem no apoio n.º 36 da linha de MT a 30
kV (BJ 30-05-12) Sobral � Safara (2.º troço) e término no PTD-
-MRA-158; PT tipo aéreo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Bar-
ranco Negro, freguesia de Safara, concelho de Moura, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165571

Éditos

Processo n.º 811/2/10/212

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-05-12-
-08-01, com 1663 m, com origem no apoio n.º 7 da linha de MT a
30 kV (BJ 30-05-12-08) para Courelas de Santana e término no PTD-
-MRA-163; PT tipo aéreo � AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT,
Areeiros, freguesia de Safara, concelho de Moura, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165572

Éditos

Processo n.º 811/2/9/118

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
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pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Mértola e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora, com
telefone n.º 266750450 e fax n.º 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � área de rede Alentejo
(Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-19-42,
com 1526 m, com origem no apoio n.º 142 da linha a 30 kV SE
Serpa � SE Cerro do Calvário e término no PTD-MTL-159; PT tipo
aéreo � A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Vale de Paredes, freguesia
de Santana de Cambas, concelho de Mértola, a que se refere o proces-
so mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000165575

Direcção Regional da Economia do Algarve

Éditos

Processo n.º 821/8/8/291

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone n.º 289896600, nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. � área de rede Algarve, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 15 KV com 195 m FR 15-136-10 Fonte da
Murta 2 a partir de apoio n.º 31 da FR 15-136 Loulé/Vilarinhos; PT
PTD SBA 065 Fonte da Murta 2 tipo aéreo � AS de 50 kVA; RBT
SBA 065 Fonte da Murta 2; nas freguesias de São Clemente e São
Brás de Alportel, concelhos de Loulé, São Brás de Alportel.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � Pelo Director (Assinatura ilegível.)
3000165588

Éditos

Processo n.º 821/8/8/290

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone n.º 289896600, nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. � área de rede Algarve, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 15 KV com 148,88 m FR 15-76-18-11 Vale
Mendes a partir de apoio n.º 23 da FR 15-76-18 Freixo Seco �
Assumadas, PT PTD LLE 449 Vale Mendes tipo aéreo � AS de 100
kVA; RBT LLE 449 Vale Mendes (injecção na RBT existente), na
freguesia de Salir, concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

10 de Janeiro de 2005. � Pelo Director (Assinatura ilegível.)
3000165589

Éditos

Processo n.º 821/8/8/292

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da

Penha, 8000-117 Faro, telefone n.º 289896600, nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. � área de rede Algarve, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 15 KV com 195 m FR 15-77-4-4-2 Vale Ju-
deu 4 a partir de apoio n.º 4 da FR 15-77-4-4 Pedra D�Água; PT
PTD LLE 495 Vale Judeu 4 tipo aéreo � AS de 50 kVA; RBT LLE
495 Vale Judeu, na freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

18 de Janeiro de 2005. � Pelo Director (Assinatura ilegível.)
3000165585

Éditos

Processo n.º 821/8/12/27

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone n.º 289896600, nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. � área de rede Algarve, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 15 KV com 1018,54 m FR 15-184-9-3-1
Mesquita Baixa (AGRIS) a partir de apoio n.º 6 da linha aérea de MT
FR 15-184-9-3 Marmalgarve J. M. Santos, PT PTD SBA 71 Mesqui-
ta Baixa (AGRIS) tipo aéreo � AS de 50 kVA; RBT SBA 71 Mesqui-
ta Baixa (AGRIS), na freguesia de São Brás de Alportel, concelho de
São Brás de Alportel.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

18 de Janeiro de 2005. � Pelo Director (Assinatura ilegível.)
3000165586

Direcção Regional da Economia do Centro

Éditos

Processo n.º 161/9/1/151

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha
mista a 30 kV com 1096 m de ap. 6 LAT Aguiar da Beira � Forninhos
a PT 91/AGB; PT 91 tipo CB de 400 kVA; rede BT; em Bairro da
Auto Construção, freguesia de Aguiar da Beira, concelho de Aguiar da
Beira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

18 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165656

Éditos

Processo n.º 161/6/1/81

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Arganil, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
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prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento de linha
aérea a 15 kV com 305 m de ap. 63 LAT para PT AGN 50 em Casal
de São João a PTC de Agricultura & Turismo, L.da, em Quinta da
Baralha, freguesia de Cerdeira, concelho de Arganil, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

19 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165646

Éditos

Processo n.º 161/5/4/777

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal do Fundão, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea
a 15 kV com 989,2 m de ap. 44 LAT para PTAS 29/FND Escarigo
I a PTAS 354/FND; PT 354 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em Ri-
beiro das Tapadas, freguesia de Salgueiro, concelho do Fundão, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

24 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165643

Éditos

Processo n.º 161/5/11/118

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedien-
te, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A. � área de rede Beira Interior, para o estabelecimento
de linha aérea a 30 kV com 1250,415 m de ap. 20 LAT para o PT
4069 Quinta do Rochoso a PT 4078; PT 4078 tipo AS de 100 kVA;
rede BT; em Lameirinhas, freguesia de Perais, concelho de Vila Velha
de Rodão, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

30 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165642

Éditos

Processo n.º 161/6/15/240

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Soure, e na Direcção Regional do Centro do
Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. � área de

rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento de linha mista a 15 kV
com 386 m de ap. 4 LAT para o PT 70 em Alfarelos II a PTAS
165; PTS 165 tipo CB de 400 kVA; rede BT; em Alfarelos VI, fre-
guesia de Alfarelos, concelho de Soure, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

30 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165645

Éditos

Processo n.º 161/1/8/414

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Estarreja, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aé-
rea a 15 kV com 287 m de ap. 5 LAT Avanca � Murtosa a PT 119/
ETR; PT 119 tipo Al1 de 250 kVA; rede BT, em Valada, freguesia
de Avanca, concelho de Estarreja, a que se refere o processo menci-
onado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

3 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165652

Éditos

Processo n.º 161/18/2/6

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Carregal do Sal, e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha
aérea a 15 kV com 1090 m de ap. 8 LAT para o PT 50/CRS Currelos
III a PT 18/CRS (modificação); em Vila Meã, freguesia de Oliveira
do Conde, concelho de Carregal do Sal, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

3 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165653

Éditos

Processo n.º 161/18/16/469

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha
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aérea a 15 kV com 552 m de ap. 20 LAT Gralheira � Covelo a PT
246/SPS; PT 246 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em Bairro da Boavista,
freguesia de Valadares, concelho de São Pedro do Sul, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

3 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165655

Éditos

Processo n.º 161/18/9/249

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Nelas, e na Direcção Regional do Centro do
Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. � área de
rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha mista a 15 kV
com 1806,7 m de SE Nelas II a ap. 18 LAT SE Nelas II � Zona
Industrial, freguesia de Nelas, concelho de Nelas, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

21 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165638

Éditos

Processo n.º 161/18/9/250

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Nelas, e na Direcção Regional do Centro do
Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. � área de
rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea de
interligação a 15 kV com 1333,2 m de ap. 8 LAT para o PTCA 18/
NLS em Pisão a ap. 10 LAT para PTAS 412/VIS em Pedra Cavaleira;
em Pisão, freguesia de Santar, concelho de Nelas, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

22 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165639

Éditos

Processo n.º 161/18/9/251

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Nelas, e na Direcção Regional do Centro do
Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. � área de
rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea de
interligação a 15 kV com 822,5 m de ap. 36 LAT para o PTAS 47/
NLS em Canas de Senhorim VIII a ap. 5 LAT para PT C 49/NLS em

Caldas da Felgueira II, em Vale de Madeiros, freguesia de Canas de
Senhorim, concelho de Nelas, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

22 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165641

Éditos

Processo n.º 161/1/14/23

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedien-
te, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 1069 m de ap. 80 LAT Aveiro �
Mogofores (4.º troço) a PT 30 (modificação com 221 m); em Carris,
freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

22 de Novembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165651

Éditos

Processo n.º 161/1/14/342

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedien-
te, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A. � área de rede Beira Litoral, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 212 m de ap. 4 LAT Giesta � Paradela
a PT de Porcel � Indústria Portuguesa de Porcelanas, S. A. (modifi-
cação); em Silveiro, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

22 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165658

Éditos

Processo n.º 161/5/10/49

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila de Rei, e na Direcção Regional do Cen-
tro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Vale do Tejo, para o estabelecimento de linha mista
a 15 kV com 16 295 m de ap. 49 LAT a SE 6663; em Brejo Fundeiro
(0510 L2 0103), freguesia de Vila de Rei, concelho de Vila de Rei, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Janeiro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165605

Éditos

Processo n.º 161/5/10/50

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila de Rei, e na Direcção Regional do Cen-
tro do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Vale do Tejo, para o estabelecimento de linha mista
a 15 kV com 17 706 m de ap. 61 LAT Sernache de Bonjardim � SE
6663 de Brejo Fundeiro a SE 6663; em Brejo Fundeiro (0510 L2 0101),
freguesias de Fundada e Vila de Rei, concelho de Vila de Rei, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165606

Éditos

Processo n.º 161/9/7/1317

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal da Guarda, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S.
A. � área de rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea
a 15 kV com 1260 m de ap. 19 LAT para PTAS 292/GRD Quinta
das Naves a PTAS 476/GRD; PT 476 tipo AS de 100 kVA; rede BT;
em Vila Garcia II, freguesia de Vila Garcia, concelho de Guarda, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Dezembro de 2004. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000165637

Direcção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo

Éditos

Processo n.º 171/11.11/1173

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Grande Lisboa, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 10 kV, n.º 1544 (modificação), com 1718 m, com
origem no apoio n.º 1 e término no PST n.º 1753; PS n.º 1753 com

10 kV; PT n.º 1753 tipo cabine alta de 250 kVA e 10 kV, em Janas
e Morelinho, concelho de Sintra.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

5 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165593

Éditos

Processo n.º 171/14.5/564

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 30 kV, n.º 1405 L3 0681 de interligação entre o PC
BNV 0007 e o PT BNV 0300D (modificação), com 969 m, com
origem no apoio n.º 1 e término no apoio n.º 10 da referida linha,
em Benavente, freguesia de Benavente, concelho de Benavente.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165613

Éditos

Processo n.º 171/14.5/565

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1406 L3 0132 para o PT BNV 0066D
(modificação), com 3665 m, com origem no apoio n.º 18 (63) da
linha para o PT BNV 0042D � Foros da Charneca e término no PT
BNV 0066D � Foros de Almada, em Foros do Almada, freguesia de
Santo Estevão, concelho de Benavente.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165615

Éditos

Processo n.º 171/14.5/566

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1405 L3 0673, de interligação (modifica-
ção), com 1160 m, com origem no apoio de derivação (apoio n.º 10
da linha para o PC BNV 0132 � Porto Alto) e término no apoio
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n.º 9 da referida linha, em Porto Alto, freguesia de Samora Correia,
concelho de Benavente.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165619

Éditos

Processo n.º 171/11.13/532

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 60 kV, LA 6164 Casalinhos de Alfaiata �
Bombardeira, com 8718 m, com origem na SE60-5270 e término na
SE60-9015 nas freguesias de Silveira, Ponte de Rol e A dos Cunha-
dos, concelho de Torres Vedras.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165622

Éditos

Processo n.º 171/14.2/153

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1402 L3 0070 (modificação), com 28 m,
com origem no apoio n.º 99 da linha para a SE 5682 de Alcanena e
término no PT ACN 0036C � Gouxaria, de Joaquim José C. Carrei-
ra, em Gouxaria, concelho de Alcanena.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

18 de Janeiro de 2005. � O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000165608

Éditos

Processo n.º 171/15.11/359

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Península de Setúbal, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 15 kV, AL15-10-07-01-01-SBCCA Calhariz (rectif.),
com 376 m, com origem no apoio P14 da AL15-10-07-01 e térmi-
no no PTC-SSB-347-CBSBCCA (Calhariz), em Castelo, concelho de
Sesimbra.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional ou na secretaria daquela Câma-
ra Municipal, dentro do citado prazo.

19 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165596

Éditos

Processo n.º 171/15.11/358

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Península de Setúbal, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 15 kV, AL15-10-07 Calhariz (PTC-1), com 332 m,
com origem no apoio P30 da AL15-10 e término no PTC-SSB-052-
-CA Casa do Calhariz, em Calhariz, concelho de Sesimbra.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

20 de Janeiro de 2005. � O Director Regional A. Mira dos San-
tos. 3000165594

Éditos

Processo n.º 171/15.12/1232

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Península de Setúbal, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 15 kVST15-64 São Sebastião � Poceirão, com 22
865 m, com origem na SE60-307 São Sebastião e término no PTD-
-PLM-115-CB Poceirão, em São Sebastião, Poceirão, freguesia de São
Sebastião, concelho de Setúbal.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

20 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165598

Éditos

Processo n.º 171/15.2/435

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Península de Setúbal, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 15 kV, ST15-58-04-02-02-04 Var. Pinheiro da Cruz-
-Pinheiro da Cozinha, com 942 m, com origem no apoio P8 da linha
ST15-58-04-02-02 e término no apoio n.º 8 da referida linha, em
Pinheiro da Cruz-Pinheiro da Cozinha, concelho de Alcochete.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

21 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165597
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Éditos

Processo n.º 171/14.15/257

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1415 L3 0386, com 222 m, com origem
no apoio n.º 55 da linha para o PT SMG 0098-D e término no PT
SMG 0269-C-Califórnia, de Brisa, S. A., em Califórnia, freguesia de
Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

24 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165610

Éditos

Processo n.º 171/14.16/606

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone n.º 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A. � Direcção de Infra-Estruturas Sul, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 60 kV, LM 6579 Fontainhas � Almeirim, com
14 000 m, com origem no apoio n.º 1 da LA 6568 e término na
subestação de Almeirim (SE60-7798), em Fontainhas e Zona Indus-
trial de Almeirim, freguesia de São Nicolau, concelho de Santarém.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

28 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165624

Éditos

Processo n.º 171/14.16/606

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente nas
secretarias das Câmaras Municipais de Santarém e Almeirim, durante
15 dias, e nas horas de expediente, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição � Energia, S. A., área de rede Vale do Tejo, a que se
refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte
instalação eléctrica:

Linha mista a 60 kV; LM 6579 Fontainhas � Almeirim, com
14 000 m, com origem no apoio n.º 1 da LA 6568 e término na
subestação de Almeirim (SE60-7998), em Fontainhas e Zona Indus-
trial de Almeirim, freguesia de São Nicolau, concelho de Santarém.

Estará também patente na Direcção Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Ministério das Actividades Económicas e do Trabalho, sita
em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional ou na secretaria daquela Câma-
ra Municipal, dentro do citado prazo.

28 de Janeiro de 2005. � O Director Regional, A. Mira dos San-
tos. 3000165627

Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos

Processo n.º 6253 1/24 518

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e na Direcção Regio-
nal do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120,
4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabeleci-
mento da linha mista a 15 kV com 220 + 35 m, de ap. n.º 5 da LN/
PT de Corticeiras Castro, L.da a PT n.º 468; P. T. 468 tipo CB de
630 kVA; Regato, Fiães, concelho de Santa Maria da Feira, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Novembro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165647

Éditos

Processo n.º 6253 1/20 164

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, e na
Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita
do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição � Energia, S. A., área de rede da Beira Litoral � Aveiro,
para o estabelecimento da linha área a 15 kV, com 845 m, de ap.
n.º 1 da LN p/ PT 119/VLC Perrinho � Rossio III a PT 280/OAZ
Carregosa � Vacaria (rectificativo), Carregosa, concelho de Vale de
Cambra e de Oliveira de Azeméis, a que se refere o processo menci-
onado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

10 de Novembro de 2004. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165648

Éditos

Processo n.º 6253 1/15 482

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Arouca, e na Direcção Regional do Norte do
Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S. A., área
de rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabelecimento da linha
aérea a 15 kV com 94 m, de apoio n.º 53 da LN Arouca � Seixeira
a PT; António Gomes Moreira & Filhos, L.da, Escariz, concelho de
Arouca, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

2 de Dezembro de 2004. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165649
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Éditos

Processo n.º 6253 1/24 993

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e na Direcção Regio-
nal do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120,
4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabeleci-
mento da aérea a 15 kV com 2023 m, de ln São João da Madeira (2.º
troço) a interligação; Vila Nova, Cavaco, Feira, concelho de Santa
Maria da Feira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

2 de Dezembro de 2004. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165650

Éditos

Processo n.º 6253 1/25 341

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, e na Direcção Regional
do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabeleci-
mento da linha aérea a 15 kV, com 88 m, de apoio n.º 11 da LN
Devesa Velha-Nogueira do Cravo II a PT 94; Nogueira do Cravo-
-Rebelaes, Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

2 de Dezembro de 2004. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165657

Éditos

Processo n.º 6253 1/23 520

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, e na Direcção Regional
do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabeleci-
mento da linha aérea a 15 kV, com 200 m, de ap. n.º 3 da PT n.º 294,
P. T. 294 tipo AI1 de 250 kVA; Cavadas, Santiago de Riba-Ul, con-
celho de Oliveira de Azeméis, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

23 de Dezembro de 2004. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000165659

Éditos

Processo n.º 6253 1/27 581

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Lamego, e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede de Trás-os-Montes � Vila Real, para o estabeleci-
mento da linha aérea a 30 kV com 128 m, de apoio n.º 44 da LN
Bigorne a PT 146; P. T. 146 tipo AS de 50 kVA; Magueija �
Corguinha, Magueija, concelho de Lamego, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165628

Éditos

Processo n.º 6253 1/2542

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Real, e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede de Trás-os-Montes � Bragança, para o estabeleci-
mento da linha aérea a 30 kV com 374 m, de a � modificação apoio
n.º 8 e apoio n.º 9 da LN; Vila Real, Vila Real II, São Pedro, concelho
de Vila Real, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165631

Éditos

Processo n.º 6253 1/27 583

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Lamego, e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede de Trás-os-Montes � Vila Real, para o estabeleci-
mento da linha aérea a 30 kV, com 7904 m, de PE Meadas a;
Megavento � Prod. de Electricidade, Soc. Unipessoal, L.da (PE Serra
das Meadas) � SE Varosa, Cambres, Sande, Almacave e, Penude,
concelho de Lamego, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165633

Éditos

Processo n.º 6253 1/27 507

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
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pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Chaves, e na Direcção Regional do Norte do
Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S. A., área
de rede de Trás-os-Montes � Vila Real, para o estabelecimento da
linha aérea a 15 kV, com 220 m, de apoio n.º 4 a apoio n.º 5 � mo-
dificação; Vilela Seca, Vilela Seca, concelho de Chaves, a que se refe-
re o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165634

Éditos

Processo n.º 6253 1/10 165

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila do Conde, e na Direcção Regional do
Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede do Grande Porto, para o estabelecimento da
linha aérea a 15 kV, com 435 m, de SE Vila do Conde a � modifica-
ção do apoio n.º 34; Vila do Conde, Alvelos, Rio Mau, concelho de
Vila do Conde, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165636

Éditos

Processo n.º 6253 1/27 566

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Barcelos e de Braga, e na Direcção Regional
do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., área de rede do Minho � Braga, para o estabelecimento da
linha mista a 15 kV, com 5315 m, de SE de Penide a Penide � Pas-
sos (São Julião), Areias São Vicente, Areias de Vilar, Martim, Cabrei-
ros e, Passos (São Julião), concelho de Barcelos e de Braga, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165660

Éditos

Processo n.º 6253 1/25 052

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Verde, e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-

blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede do Minho � Braga, para o estabelecimento da linha
aérea a 15 kV, com 306 m, de LN/PT Terra & Pedra I a PT n.º 222;
PT 222 tipo AI1 de 160 kVA; Lage IX � Santa Helena, Turiz, con-
celho de Vila Verde, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165661

Éditos

Processo n.º 6253 1/23 062

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Verde e na Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002
Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo
de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição � Energia, S.
A., área de rede do Minho � Braga, para o estabelecimento da linha
aérea a 15 kV, com 2059 m, de SE Turis (Vila Verde) a SE Vila Ver-
de; Turiz � Vila Verde � rectificativo � Barbudo e Turiz, concelho
de Vila Verde, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

27 de Janeiro de 2005. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000165662

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Regional de Alcoologia do Norte

Aviso

Contrato

Por despacho do director do Centro Regional de Alcoologia do
Norte, datado de 17 de Dezembro de 2004 foi celebrado contrato de
avença com Dr. Paulo Souto, advogado, contribuinte n.º 174259352,
ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3
de Fevereiro, para prestação de apoio jurídico de consultadoria ge-
nérica. O presente contrato tem efeitos a partir de 17 de Dezembro
de 2004, terá a duração de um ano, e pode ser renovado por igual
período.

14 de Janeiro de 2005. � O Administrador, Jorge Faustino.
3000163223

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Anúncio

Alvará n.º 17 � LR/2004

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, foi decidido, em
16 de Novembro de 2004, pela directora do Centro Distrital de Segu-
rança Social de Leiria conceder o presente alvará de abertura e funcio-
namento do estabelecimento Cantinho dos Pequenos � Jardim de
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Infância, L.da, sito na Rua do Carvalhal, Gândara dos Olivais, 2415-
-320 Leiria, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, distrito de Leiria,
propriedade Maria Filomena Pinheiro Pinto Cordeiro da Conceição.

As actividades e respectivas lotações máximas autorizadas são as
seguintes:

Valências:

Creche;
Centro de actividades de tempos livres.

Lotação máxima:

Creche � 48 crianças (sendo oito até à idade da aquisição
da marcha);

A. T. L. � 20 crianças (em simultâneo).

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

16 de Novembro de 2004. � Pela Directora, a Adjunta, Maria de
Lurdes B. Machado. 3000160299

Anúncio

Alvará n.º 3 � LR/2005

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, foi decidido, em
24 de Janeiro de 2005, pela directora do Centro Distrital de Seguran-
ça Social de Leiria, conceder o presente alvará ao estabelecimento
denominado Casa de Repouso Coutinho � Sociedade Unipessoal, L.da,
sito na Rua Principal, 11, Casal dos Carvalhos, 2500 Alvorninha, fre-
guesia de Alvorninha, concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria,
propriedade de Jorge Manuel Brás Coutinho.

A actividade e a respectiva lotação máxima é a seguinte:

Actividade � lar de idosos;
Lotação máxima � 12 utentes.

Nos termos do anexo II do Despacho Normativo n.º 12/98, de 25
de Fevereiro.

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

24 de Janeiro de 2005. � Pela Directora, Maria da Conceição T.
B. Cruz. 3000164354

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 1375/04.8TBCVL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente � Vasco Nuno Bernardo Simão.
Insolvente � Garagem de São João, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca da Covilhã, 2.º Juízo da Covilhã, ao meio-
-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora:
Garagem de São João, L.da, número de identificação fiscal: 500124817,
endereço: Largo das Forças Armadas, 6200 Covilhã, com sede na
morada indicada.

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

António Ramos Correia, endereço: Rua Mateus Fernandes, 135, 1.º,
B, Apartado 521, 6201-907 Covilhã.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

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

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2, arti-
go 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas),
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 Código de Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

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

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros:

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 27 de Abril de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos
horas para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do Código de Insol-
vência e da Recuperação de Empresas).

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

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 Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recuperação
de Empresas).

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

Informação

Plano de insolvência

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
Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

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 Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas).

31 de Janeiro de 2005. � A Juíza de Direito, Rosa Lima Teixeira. �
O Oficial de Justiça, Geraldes Dias. 3000164670

TRIBUNAL DA COMARCA DE NELAS

Anúncio

Processo n.º 220/04.9TBNLS.
Falência (requerida).
Requerente � Schutz Ibérica S L, e outro(s).
Requerido � Vítor Orlando Carneiro Varela Mendes e outro(s).

Dr. Fernando Hugo Loureiro Cardoso, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Nelas:

Faz saber que por este Tribunal da Comarca de Nelas, correm seus
termos uns autos falência registados sob o n.º 220/04.9TBNLS, ten-
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do, por douta sentença de 1 de Fevereiro de 2005, proferida nos pre-
sentes autos, sido declarada a falência de requerido: Vítor Orlando
Carneiro Varela Mendes, casado, nacional de Portugal, número de
identificação fiscal: 182775860, e residente em Rua Dr. Eurico
Amaral, 14/16, Vilar Seco, 3520 Nelas.

Foi fixado o prazo de 30 dias, contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, para os credores reclamarem
os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Manuela Alexina Vila Maior,
residente na Travessa do Governo, 4, 3810 Aveiro.

3 de Fevereiro 2005. � O Juiz de Direito, Fernando Hugo Lou-
reiro Cardoso. � O Oficial de Justiça, António Orlando Lopes Peres
Jesus. 3000165553

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

Anúncio

Processo n.º 259-K/1999.
Prestação de contas (liquidatário).
Requerente � Ana Maria de Andrade e Silva Amaro.
Requerida � Maria Augusta Alves Pereira Cavadas.

Dr. António Joaquim da Costa Gomes, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida, notificados para no prazo
de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as con-
tas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e Falência).

31 de Janeiro de 2005. � O Juiz de Direito, António Joaquim da
Costa Gomes. � O Oficial de Justiça, Caetano Moreira de Barros.
                                                                3000164776

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio

Processo n.º 2345/04.1TBPNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor � Joaquim Armando da Rocha Ribeiro.
Insolvente � Abílio Rodrigues & Filhos, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Penafiel, 3.º Juízo de Penafiel, no dia
3 de Fevereiro de 2005, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência da devedora: Abílio Rodrigues & Filhos, L.da, número de
identificação fiscal: 500776040, endereço: Lugar de Pieres, Guilhufe,
4560 Penafiel, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Abílio Rodrigues, endereço: Pieres,
Guilhufe, 4560-000 Penafiel; Fernanda Maria de Jesus Rodrigues
Mendes, endereço: Pieres, Guilhufe, 4560-000 Penafiel, a quem é fi-
xado domicílio na morada indicada.

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

Dr. Armando Rocha Gonçalves, endereço: Avenida dos Combaten-
tes da Grande Guerra, 386, Porto, 4200-186 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 [alínea i) do artigo 36.º � Código de Insolvência e da Recu-
peração de Empresas].

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2, arti-
go 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas),
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 Código de Insolvência e da Re-
cuperação de Empresas).

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

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montan-
te de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida,
e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia
e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 6 de Abril de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos
para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação
do relatório podendo fazer-se representar por mandatário com pode-
res especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do Código de Insol-
vência e da Recuperação de Empresas).

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

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 Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos recla-
mação 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 Código de Insolvência e da Recuperação
de Empresas).

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

Informação

Plano de insolvência

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
Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas).

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 Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas).

7 de Dezembro de 2004. � O Juiz de Direito, Porfírio Manuel P.
Vale. � O Oficial de Justiça, Alberto Pinto. 3000165468

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

Anúncio

Processo n.º 516-C/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr.ª Teresa Alegre.
Requerida � Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Óbito Ilídio Paiva

Correia Figueiredo.

Dr.ª Maria da Purificação L. Carvalho, juíza de direito deste tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a falida, Herança Ilíquida e Indivisa
Aberta por Óbito de Ilídio Paiva Correia Figueiredo, notificados para
no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
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começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem
sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e Falên-
cia).

31 de Janeiro de 2005. � A Juíza de Direito, Maria da Purifica-
ção L. Carvalho. � A Oficial de Justiça, Isabel Ventura.
                                                                3000164676

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1303/03.8TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Fortis Bank � Sucursal em Portugal.
Requerida � Maria Fernanda da Silva de Oliveira Pedro.

Dr.ª Elisabete Assunção, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 22 de Novembro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria
Fernanda da Silva de Oliveira Pedro, residente em Rua Augusto Pina,
17, 1.º, direito, 1500 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e Falência.

24 de Novembro de 2004. � A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000165625

Anúncio

Processo n.º 101/05.9TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora � Concept Erindale � Engenharia de Gestão, S. A.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, no dia 2 de Feverei-
ro de 2005, pelas 19 horas, foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora: Concept Erindale � Engenharia de Gestão,
S. A., com sede em Edifício Amadeo Souza Cardoso, Alameda António
Sérgio, 22, 7.º, B, Miraflores, Algés.

São administradores da devedora: Peter Thomas McGibney com
endereço em Rua Dr. António Loureiro Borges, 8, 9.º, esquerdo,
Miraflores, Algés, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

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

Dr.ª Cíntia Maria Quitéria Fernandes, com endereço em Praça Dr.
Fernando Amado, lote 572, 7.º, C, 1900-666 Lisboa.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

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

Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do
artigo 128.º do Código de Insolvência e da Recuperação de Empre-
sas), acompanhado dos documentos probatórios de que disponham,
elaborado nos termos do artigo 128.º do Código de Insolvência e da
Recuperação de Empresas.

É designado o dia 18 de Abril de 2005, pelas 15 horas para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do Código de Insolvência e da Recuperação
de Empresas).

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

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

4 de Fevereiro de 2005. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000165458

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE BEJA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do pre-
sidente do conselho de administração datado de 14 de Fevereiro de
2005, foi nomeada definitivamente, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o
lugar do quadro a candidata abaixo indicada, na sequência do concurso
interno de ingresso aberto por aviso publicado no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 101, do dia 29 de Abril de 2004, e após ter sido
dispensada da frequência de estágio de ingresso, por estarem reunidos
os requisitos que o permitem, conforme jurisprudência do auto de
reclamação n.º 87/96, de 9 de Junho, e Acórdão n.º 100/98, de 5 de
Maio, ambos do Tribunal de Contas � Cristina Maria Bonito Horta
Mendes Correia Casadinho, na categoria de técnico superior de 2.ª
classe, escalão 1, índice 400.

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

(Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Vicente Morais Beato. 1000278126

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Aviso

Funções dirigentes em regime de gestão corrente

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho de
4 de Fevereiro de 2005, e nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 24.º da Lei n.º 2/2204, de 15 de Janeiro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, foi designado
para assegurar as funções de chefe de Divisão da Divisão Técnica de
Obras e Urbanismo, em regime de gestão corrente, o engenheiro Vítor
Manuel Fragata Venâncio, com efeitos a partir de 26 de Fevereiro de
2005, por 90 dias.

7 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 1000278140

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 27 de Janeiro, se procedeu à nomeação, na sequência de
concurso interno de ingresso para o preenchimento de um lugar vago
de chefe de repartição, válido por um ano, a que se refere o aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 149, de 1 de Julho de
2003, do candidato posicionado em 2.º lugar, Davide Canossa Gomes.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação do referido lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
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(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no arti-
go 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco de
Araújo. 3000165630

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de operário principal da carreira de marteleiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 10
de Janeiro de 2005, usando da competência que me confere a alínea a),
n.º 2 do artigo 68.º, do Decreto-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 Diário da República, concurso interno geral de
acesso para provimento de um lugar de operário principal �
marteleiro, grupo de pessoal operário qualificado.

1 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso, cessando
com o seu preenchimento.

2 � O local de trabalho é na área do município.
3 � O conteúdo funcional � é o constante do Despacho SEALOT

n.º 1/90 de 27 de Janeiro.
4 � O concurso rege-se pelo 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; Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � O vencimento é o correspondente ao escalão 1, índice 204,
do sistema retributivo da função pública, fixado em 647,01 euros.

6 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indivíduos
que até ao fim do prazo de candidatura satisfaçam os seguintes requi-
sitos:

6.1 � São requisitos gerais de admissão, os mencionados no arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � os exigidos no artigo 14.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Na selecção dos concorrentes serão utilizados os seguintes
métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

7.1 � A avaliação curricular, ponderada numa escala de 0 a 20
valores, visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, sendo
consideradas e ponderadas a habilitação académica de base, a forma-
ção profissional, ponderando o desempenho efectivo de funções, bem
como outras capacitações adequadas, demonstradas e comprovadas
através da elaboração do respectivo curriculum vitae, e a classifica-
ção de serviço, ponderada através da sua expressão quantitativa.

7.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração de 20
minutos e pontuada numa escala de 0 a 20 valores, visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, considerando os seguintes fac-
tores:

a) Motivação profissional;
b) Conhecimento das funções;
c) Capacidade de iniciativa;
d) Responsabilidade.

8 � A classificação final é pontuada na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores.

9 � 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 candidatos sempre que solici-
tada.

10 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Armamar, o qual pode
ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pessoal-
mente, na Câmara Municipal, até ao termo do prazo fixado, devendo
constar obrigatoriamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, nacionalidade,
estado civil, naturalidade, data de nascimento, habilitações
literárias e profissionais;

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço emissor,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal,
telefone e situação militar, identificação do concurso a que
se candidata, mediante referência ao Diário da República
onde foi publicado o aviso;

c) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
a apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem
motivo de preferência legal, devendo apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de não serem considerados.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão obrigato-
riamente ser acompanhados de certificado de habilitações literárias,
fotocópia do bilhete de identidade, declaração do serviço de origem
autenticada, onde especifique a natureza do vínculo e curriculum vitae.

11.1 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta
autarquia são dispensados da apresentação destes documentos, à ex-
cepção do curriculum vitae, desde que se encontrem no processo in-
dividual, devendo tal facto ser expressamente referido no requerimento
de admissão ao concurso.

11.2 � A documentação comprovativa dos requisitos gerais de
admissão é dispensada desde que o candidato declare no requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos, conforme
o n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Julho.

12 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

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

14 � Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000, de
1 de Março, do Ministro-Adjunto do Ministério da Reforma do Esta-
do e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se
que: 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.

15 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final, bem como qualquer outra tramitação inerente ao concurso,
obedecerão ao disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

16 � Constituição do júri:

Presidente � Hernâni Pinto da Fonseca Almeida, presidente da
câmara, que será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos � Hercínio Alvim Marinho, vice-presidente,
e Alberto José Loureiro Cochofel, encarregado geral.

Vogais suplentes � José Lopes dos Santos, chefe da Divisão
Administrativa, e Carlos Alberto Lopes Sobral, chefe da
DOMGU.

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto
da Fonseca Almeida. 3000165476

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 80/2005

Nomeação de chefe da Divisão Municipal de Planeamento
Urbanístico e Desenvolvimento, em regime de substi-
tuição.

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 28 de Janeiro de 2005, no uso da competência que me
confere as disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, aplicável por força do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º
deste último diploma, foi nomeada, em regime de substituição, a téc-
nica superior assessora, Maria Henriqueta Alemão de Almeida Reis,
para o cargo de chefe da Divisão Municipal de Planeamento Urbanís-
tico e Desenvolvimento.

A nomeação não está sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000278137
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de
técnico profissional de 2.ª classe � desenhador

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho de 6 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, concurso externo de ingresso, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para provimento de um lu-
gar de técnico profissional de 2.ª classe (desenhador), do quadro desta
câmara municipal.

2 � O concurso é válido apenas para o lugar em causa, e caduca
com o seu preenchimento.

3 � A remuneração correspondente à categoria é de 617,56 euros,
escalão 1, índice 199, sendo-lhes aplicável, no que concerne ás rega-
lias sociais e condições de trabalho, as normas genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

4 � A este concurso podem concorrer os indivíduos que reúnam
os seguintes requisitos:

4.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

4.2 � Especiais � os constantes na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � O conteúdo funcional é o constante na Portaria n.º 351/87,
de 29 de Abril.

6 � Local de trabalho � área do município.
7 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Georgino de Jesus Valente Pina.
Vogais efectivos:

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, chefe de Divi-
são Administrativa e Financeira, que substituirá o presi-
dente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Rui Manuel Branco Carneiro, técnico superior
de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr. João Maria Salvador Sanguinho, técnico superior de
2.ª classe.

Maria do Carmo Azevedo Raposo Vivas, chefe de secção.

8 � A selecção dos candidatos será feita nos seguintes termos:
8.1 � Prova de conhecimentos específicos, com a duração máxi-

ma de duas horas, que constará de � ao concorrente será apresenta-
do o projecto de um edifício, à escala 1/100, completo, pedindo-se
que elabore o projecto de execução (de apoio à obra), que consistirá
em:

a) Elaboração de parte de planta à escala 1/50;
b) Elaboração de um corte e alçado;
c) Desenho de uma instalação sanitária à escala 1/20 em que

serão indicados os materiais de revestimento, sua coloca-
ção e cotagem.

8.2 � Entrevista profissional de selecção, pretende avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes cri-
térios:

Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a de-
sempenhar;

Capacidade de expressão e fluência verbal;
Sentido de responsabilidade e segurança, nas problemáticas

hipoteticamente colocadas;
Motivação e expectativas em relação ao lugar a que concorre.

8.3 � A classificação final, expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em cada
um dos métodos de selecção indicados, sendo o resultado apurado de
acordo com a seguinte fórmula:

PCE + EPS
CF = �����

2

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos escrita;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Os critérios de avaliação da entrevista profissional de selec-
ção, 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 � Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Campo Maior, dentro do prazo estabelecido, requerimento
assinado, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio com aviso
de recepção, para Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da Re-
pública, 7370-954 Campo Maior, onde constem os seguintes elemen-
tos:

a) Nome, estado civil, número, data e local de emissão do bilhete
de identidade, número de contribuinte fiscal, residência, e
código postal;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Concurso a que se candidata, fazendo referência ao Diário

da República em que se encontra publicado este aviso;
d) Indicar, querendo, quaisquer outros elementos que os candi-

datos considerem relevantes para a apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
de que o candidato reúne os requisitos gerais exigidos, desde que espe-
cifique, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contra relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado.

12 � Sob pena de exclusão, deverá obrigatoriamente acompanhar
a candidatura fotocópias dos documentos comprovativos das habili-
tações literárias e profissionais, do bilhete de identidade, do número
fiscal de contribuinte e fotocópia do atestado médico de incapacidade
passado pela Administração Regional de Saúde, para os concorrentes
portadores de deficiência igual ou superior a 60%.

13 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município de Campo Maior e envi-
adas para publicação no Diário da República, se o número de candi-
datos for igual ou superior a 100.

15 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18
de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho.

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

17 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-
didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do
mesmo diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencio-
nar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mes-
mo diploma legal.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278150

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de auxiliar
técnico de museografia (grupo de pessoal auxiliar)

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do presidente da câmara datado de 6 de Janeiro de 2005, e
nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso do Diário da Re-
pública, para o seguinte do quadro de pessoal do município de Campo
Maior � um lugar de auxiliar técnico de museografia.

1 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

1.1 � Gerais � os previstos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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1.2 � Especiais � escolaridade mínima obrigatória.
2 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração é a

prevista para o escalão 1, índice 199, da respectiva categoria, de acor-
do com o novo sistema retributivo da função pública, actualmente de
617,56 euros, e as condições de trabalho e regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para a administração local.

3 � Conteúdo funcional � é o previsto no Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Validade do concurso � o concurso é válido para o lugar in-
dicado, caducando com o seu preenchimento.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
Município de Campo Maior.

6 � Constituição do júri:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vice-presidente
da câmara municipal.

Vogais efectivos � Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha,
chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que substituirá
o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; Dr. João
Maria Salvador Sanguinho, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � Maria do Carmo Azevedo Raposo Vivas,
chefe de secção, e Isabel Maria Pereira Vaz Caraças, chefe de
secção.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão de
uma prova escrita de conhecimentos (PEC), entrevista profissional
de selecção (EPS), e avaliação curricular (AC).

7.1 � A prova escrita de conhecimentos, que terá a duração de 60
minutos, será classificada de 0 a 20 valores e versará os seguintes
temas:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e as Leis n.os 159/99, de 14 de
Setembro, e 169/99, de 8 de Setembro, na redacção da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, e suas alterações.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a pelo menos 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação proceder-se-á ao desempate
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

7.2 � Avaliação curricular (AC) que visa avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto com
base na análise do curriculum profissional.

7.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) pretende avali-
ar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos definindo-se os crité-
rios:

Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a de-
sempenhar;

Capacidade de expressão e fluência verbal;
Sentido de responsabilidade e segurança nas problemáticas

hipoteticamente colocadas;
Motivação e expectativa em relação ao lugar a que concorre.

8 � A classificação final e ordenamento dos candidatos será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e, resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção atrás referidos, sendo o resultado apurado de acordo com a se-
guinte fórmula:

PEC + AC + (2 × EPS)
CF = ����������
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CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

9 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas por requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Campo Maior, podendo o mesmo, bem como toda
a documentação que o deve acompanhar, ser entregue pessoalmente
nesta Câmara Municipal ou ser remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no aviso do con-
curso, endereçado a Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da
República, 7373-954 Campo Maior, e nele deverão constar os se-
guintes elementos:

9.1 � Identificação completa � nome completo, estado civil,
habilitações literárias, categoria profissional, data de nascimento,

filiação, naturalidade, residência, número fiscal de contribuinte, nú-
mero, data e serviço emissor do bilhete de identidade e identificação
do concurso a que se candidata mediante referência ao local onde se
encontra publicitado o presente aviso, e bem assim. declaração, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em
que se encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a)
a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º de 11 de Julho, referi-
das no n.º 1.1 do presente aviso.

9.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri se
devidamente comprovados.

9.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

10.1 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

11 � Os requerimentos deverão ainda ser acompanhados, sob pena
de exclusão, dos seguintes documentos:

11.1 � Fotocópia do certificado de habilitações literárias e ou qua-
lificações profissionais exigidas, autentico ou autenticado, curriculum
vitae detalhado assinado e datado incluindo a experiência profissional
anterior, relevante para o exercício das funções do lugar a concurso
e acções de formação com alusão à sua duração, a fotocópia do ates-
tado médico de incapacidade passado pela Administração Regional de
Saúde, para os candidatos portadores de deficiência igual ou superior
a 60%, sob pena de exclusão.

12 � Os candidatos que já sejam funcionários deverão apresentar
declaração passada e autenticada pelo organismo a que se encontra
vinculado donde conste a natureza do vínculo à função pública, a
categoria que possui e a respectiva antiguidade na categoria e carrei-
ra, bem como o tempo de serviço na função pública.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação, da entrevista pro-
fissional de selecção, da avaliação curricular, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reunião do júri do concurso, sendo as mesmas facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Publica, enquanto empregadora, promove activamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

15 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-
didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do
mesmo diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencio-
nar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mes-
mo diploma legal.

16 � A publicação da relação dos candidatos ao concurso e a lista
de classificação final serão efectuada nos termos dos artigos 33.º, 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278154

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de motorista de pesados � pessoal auxiliar

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
datado de 6 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso externo de ingresso para dois luga-
res de motorista de pesados � pessoal auxiliar.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis as
regras constantes 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,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as presentes
vagas caducando com o seu preenchimento.

4 � Requisitos de admissão:
4.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

reúnam os requisitos mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado para a administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
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4.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória e carta de
condução adequada.

4.3 � Os candidatos deverão reunir os requisitos gerais e especiais,
até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

5 � Local de trabalho � na área do Município de Campo Maior e
outros locais onde se tornar necessário a deslocação de viaturas.

6 � Vencimento � o vencimento é o previsto no anexo do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, fixado presentemente,
em 468,60 euros (índice 151, escalão 1).

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

8 � Métodos de selecção � na selecção dos concorrentes será
utilizada a prova prática de conhecimentos e a entrevista profissio-
nal de selecção, cada uma delas classificada de 0 a 20 valores:

8.1 � Prova prática de conhecimentos específicos realizada no
âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e terá por finalidade
avaliar o nível de conhecimentos profissionais dos candidatos. A prova
de conhecimentos terá a duração de 20 minutos e constara de condu-
ção e manobras com um camião.

8.2 � A entrevista profissional de selecção destinada a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados e
considerados os seguintes factores:

a) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções
a desempenhar;

b) Motivação e expectativas em relação ao lugar a que con-
corre;

c) Sentido de responsabilidade e segurança nas problemáticas
hipoteticamente colocadas.

9 � Na classificação final e consequente ordenação final dos can-
didatos adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, conside-
rando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula
classificativa:

PPC + EPS
CF = ������

2

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos diversos méto-
dos 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 na Secção
de Pessoal.

10 � As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, podendo o
mesmo bem como toda a documentação que o deva acompanhar, ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, registado com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado e onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, residência, telefone, número,
data da emissão de validade e serviço processador do bilhe-
te de identidade e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vados.

10.1 � O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da
seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo da posse das habilitações literárias;
c) Fotocópia da carta de condução;
d) Fotocópia do atestado médico de incapacidade passado pela

Administração Regional de Saúde, para os candidatos por-
tadores de deficiência igual ou superior a 60%.

10.2 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea a) do ponto 10, desde ore os candidatos declarem no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos de ad-
missão previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
12 � A publicação das listas dos candidatos admitidos e excluídos

e de classificação final será feita nos termos ao estipulado nos arti-
gos 33.º, 34.º, 38 e 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, consoante os casos.

13 � O local, data e hora da realização das provas, será oportuna-
mente comunicado aos candidatos.

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

15 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-
didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do
mesmo diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencio-
nar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mes-
mo diploma legal.

16 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos � engenheiro Rui Manuel Branco Carneiro,

técnico superior de 2.ª classe, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Boaventura Clemente Piçarra
Pereira, encarregado de parque de máquinas e viaturas
automóveis.

Vogais suplentes � Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha,
chefe de Divisão Administrativa e Financeira, e Manuel Fran-
cisco Pereira Sardinha, encarregado de pessoal operário
qualificado.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278156

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de seis lugares de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 6 de Janeiro de 2005, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de seis lugares de auxiliar administrativo do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, pertencentes ao grupo de pessoal
auxiliar. Dos seis lugares postos a concurso, um lugar é reservado a
pessoa portadora de deficiência, conforme dispõe o artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Gerais � os previstos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2.2 � Especiais � escolaridade obrigatória.
3 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração é a

prevista para o escalão 1, índice 128, da respectiva categoria, de
acordo com o novo sistema retributivo da função pública, actualmen-
te de 397,22 euros, e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração local.

4 � Conteúdo funcional � é o previsto no Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

5 � Validade do concurso o concurso é válido somente para os
lugares indicados, caducando com o seu preenchimento.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Campo Maior.

7 � Júri � o júri do referido concurso terá a seguinte constitui-
ção:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha,

chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e engenheiro
Rui Manuel Branco Carneiro, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � Maria do Carmo Azevedo Raposo Vivas,
chefe de secção, e Isabel Maria Pereira Vaz Caraças, chefe de
secção.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão de
uma prova escrita de conhecimentos complementada com entrevista
profissional de selecção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 25 de Fevereiro de 2005 4231

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, que terá a duração de 60
minutos, será classificada de 0 a 20 valores e versará os seguintes
temas:

Competência dos órgãos das autarquias e seu regime jurídico de
funcionamento � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, altera-
do pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Férias faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, e suas alterações.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a, pelo menos, 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação proceder-se-á ao desempate
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.2 � A entrevista profissional de selecção pretende avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � A classificação final e ordenamento dos candidatos será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção referidos, de acordo com a seguinte fórmula:

PECT + EPS
CF = ������

2

CF = classificação final;
PECP = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Condições de admissão a concurso � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas por requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Campo Maior, podendo o mesmo bem como toda
a documentação que o deve acompanhar, ser entregue pessoalmente
nesta Câmara Municipal ou ser remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no aviso do con-
curso endereçado à Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da
República, 7370-954 Campo Maior, e nele deverão constar os se-
guintes elementos:

10.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identida-
de, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, número
de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se candidata e
a identificação do Diário da República, em que se encontra publica-
do o presente aviso e, bem assim, declaração, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se encontra
relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referidas no
n.º 2.1 do presente aviso.

Os candidatos com deficiência devem declarar também, e sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

10.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri se
devidamente comprovados.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puni-
das nos termos da lei.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

11.1 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

11.2 � Fotocópia do certificado de habilitações literárias e ou
qualificações profissionais exigidas.

12 � Os candidatos que já sejam funcionários deverão apresentar
declaração passada e autenticada pelo organismo a que se encontra
vinculado, donde conste a natureza do vínculo à função pública, cate-
goria que possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira,
bem como o tempo de serviço na função pública.

13 � 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 de actas de reu-
niões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

14 � 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.

15 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-
didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do
mesmo diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencio-
nar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mes-
mo diploma legal.

16 � A publicação da relação dos candidatos ao concurso e a lista
de classificação final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278160

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de auxiliar de serviços gerais

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 6 de Janeiro de 2005, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de três lugares de auxiliar de serviços gerais do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, pertencentes ao grupo de pessoal
auxiliar. Dos três lugares postos a concurso, um lugar é reservado a
pessoa portadora de deficiência, conforme dispõe o artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Gerais � os previstos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2.2 � Especiais � escolaridade obrigatória.
3 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração é a

prevista para o escalão 1, índice 128, da respectiva categoria, de
acordo com o novo sistema retributivo da função pública, actualmen-
te de 397,22 euros, e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração local.

4 � Conteúdo funcional � é o previsto no Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

5 � Validade do concurso � o concurso é válido somente para os
lugares indicados, caducando com o seu preenchimento.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
Município de Campo Maior.

7 � Júri � o júri do referido concurso terá a seguinte constitui-
ção:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha,

chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e engenheiro
Rui Manuel Branco Carneiro, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � Maria do Carmo Azevedo Raposo Vivas,
chefe de secção, e Isabel Maria Pereira Vaz Caraças, chefe de
secção.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão de
uma prova escrita de conhecimentos complementada com entrevista
profissional de selecção.

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, que terá a duração de 60
minutos, será classificada de 0 a 20 valores e versará os seguintes
temas:

Competência dos órgãos das autarquias e seu regime jurídico de
funcionamento � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, altera-
do pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, e suas alterações.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a, pelo menos, 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação proceder-se-á ao desempate
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.
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8.2 � A entrevista profissional de selecção pretende avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � A classificação final e ordenamento dos candidatos será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção referidos, de acordo com a seguinte fórmula

PECT + EPS
CF = ������

2

CF = classificação final;
PECP = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Condições de admissão a concurso as candidaturas deverão
ser formalizadas por requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Campo Maior, podendo o mesmo bem como toda a
documentação que o deve acompanhar, ser entregue pessoalmente
nesta Câmara Municipal ou ser remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no aviso do con-
curso endereçado à Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da
República, 7370-954 Campo Maior, e nele deverão constar os se-
guintes elementos:

10.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identida-
de, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, número
de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se candidata e
a identificação do Diário da República, em que se encontra publica-
do o presente aviso e, bem assim, declaração, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se encontra
relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referidas no
n.º 2.1 do presente aviso.

Os candidatos com deficiência devem declarar também, e sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

10.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri se
devidamente comprovados.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puni-
das nos termos da lei.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

11.1 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

11.2 � Fotocópia do certificado de habilitações literárias e ou
qualificações profissionais exigidas.

12 � Os candidatos que já sejam funcionários deverão apresentar
declaração passada e autenticada pelo organismo a que se encontra
vinculado, donde conste a natureza do vínculo à função pública, cate-
goria que possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira,
bem como o tempo de serviço na função pública.

13 � 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 de actas de reu-
niões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

14 � 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.

15 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-
didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do
mesmo diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencio-
nar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mes-
mo diploma legal.

16 � A publicação da relação dos candidatos ao concurso e a lista
de classificação final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278163

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de cantoneiro de higiene e limpeza

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado a administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da
Câmara Municipal de 6 de Janeiro, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de cantoneiro de higiene e limpeza.

1 � Requisitos gerais de admissão a concurso � podem candidatar-
-se ao concurso os interessados que reúnam, até ao termo do prazo
afixado para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais previs-
tos 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 a escolaridade obrigatória, consoante a idade;
d) Ter cumprido os deveres militares obrigatórios ou de servi-

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

1.1 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória.
2 � O vencimento e de 481,01 euros, correspondente ao escalão

1, índice 155, conforme o previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março. As
condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vi-
gentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o definido pelo
Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6
de Abril de 1989.

4 � O local de trabalho corresponde à área do Município de Cam-
po Maior.

5 � O concurso é válido para as presentes vagas e caduca com o
seu preenchimento.

6 � Ao presente concurso aplicam-se as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e
29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos � engenheiro Rui Manuel Branco Carneiro,

técnico superior de 2.ª classe, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Dr. Carlos Alexandre Henriques
Saldanha, chefe de Divisão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes � Manuel Francisco Pereira Sardinha,
encarregado de pessoal operário qualificado, e Maria do Carmo
Azevedo Raposo Vivas, chefe de secção.

8 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos teórica e
entrevista profissional de selecção.

8.1 � Prova de conhecimentos, como método de avaliação dos
níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos
exigíveis e adequados ao exercício da função, que consistirá numa prova
oral de conhecimentos gerais, de natureza teórica, valorizada de 0 a
20 valores, com a duração máxima de 20 minutos.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � avaliada de 0 a 20
valores; que será conduzida de modo a avaliar, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, com a duração máxima de 15 minutos. Nela serão
ponderados os seguintes factores � motivação e interesse, atitude
comportamental, facilidade de relacionamento, sentido crítico e ino-
vador, visão global do funcionamento da Câmara Municipal e capaci-
dade para resolução de problemas.

9 � Na classificação final será adoptada a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que nela obtenham
classificação inferior a 9,5 valores. A classificação final resultará da
média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos
métodos de selecção referidos, de acordo com a seguinte fórmula:

PCT + EPS
CF = �����

2

CF = classificação final;
PCT = prova de conhecimentos teórica;
EPS = entrevista profissional de selecção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 25 de Fevereiro de 2005 4233

10 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, constam de acta
de reunião do júri do concurso, a qual será facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do júri do concurso, e entregues na Secção
de Pessoal, ou remetidos por correio, com aviso de recepção para a
Praça da República 7370-954 Campo Maior.

11.1:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, profissão, número, data de
emissão e validade do bilhete de identidade e serviço
processador, número fiscal de contribuinte e morada com-
pleta);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, identificando

o número e data do Diário da República, onde vem publi-
cado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, quanto à situação
em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos
gerais de admissão mencionados no ponto n.º 1 do presen-
te aviso, sob pena de exclusão;

e) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou constituírem motivo
de preferência legal.

11.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão, do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Fotocópia do atestado médico de incapacidade passado pela

Administração Regional de Saúde, para os candidatos por-
tadores de deficiência igual ou superior a 60%, sob pena de
exclusão.

11.3 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, desde que os
candidatos declarem sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

12 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas, respectivamente, nos termos dos artigos 33.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

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

15 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, e caso de igualdade de classificação o candi-
dato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal. Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo
diploma legal os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento de admissão sob compromisso de honra, o respectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda mencionar todos os
elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do mesmo diploma
legal.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278164

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de
técnico superior de 2.ª classe � comunicação social

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, torna-se publico que, por meu despacho de 6 de Janeiro de 2005,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de estagiário da car-
reira de técnico superior de 2.ª classe � comunicação social.

2 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso
caducando com o seu preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 7014/
2002, do SEAL, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79,
de 4 de Abril.

4 � Local de trabalho � área do Município de Campo Maior.
5 � Remuneração � o vencimento é o correspondente ao lugar

posto a concurso a que corresponde o índice 315, escalão 1, e as
condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

6 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/39, de 25
de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, e 265/88, de 28 de Julho.

7 � A este concurso podem concorrer os indivíduos que reúnam
os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, extensivo à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Especiais � licenciatura na área da comunicação social.
8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas, de harmonia com as disposições aplicáveis pelo Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, mediante requerimento, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, entregue pessoal-
mente na Secção de Pessoal ou remetido pelo correio com aviso de
recepção para a Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da Repú-
blica, 7370-954 Campo Maior, dele devendo constar:

Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação emis-
sor, número de contribuinte fiscal, situação militar, residên-
cia, código postal, telefone, etc.); habilitações literárias, re-
ferência ao aviso de abertura, identificando o número e data
do Diário da República onde foi publicado; especificações
de quaisquer outros elementos susceptíveis de influírem na
apreciação do mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal; os candidatos são dispensados de apresentação
de documentos comprovativos dos requisitos a que se refe-
rem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo, declarar por sua honra,
relativamente a cada um deles, a situação precisa em que se
encontram.

9 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão, ser acom-
panhados do certificado de habilitações literárias autêntico ou auten-
ticado e cópias do bilhete de identidade, do número fiscal de contri-
buinte, curriculum vitae detalhado, assinado e datado, indicando
nomeadamente a experiência profissional anterior relevante para o
exercício das funções do lugar a concurso e acções de formação com
alusão à sua duração; fotocópia do atestado medico de incapacidade
passado pela Administração Regional de Saúde, para os candidatos
portadores de deficiência igual ou superior a 60%, sob pena de exclu-
são.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

11 � A apresentação ou entrega de falsos documentos ou a pres-
tação de falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Prova escrita de conhecimentos (PC) de natureza teórica,

tem a duração máxima de duas horas e é pontuada na escala de 0 a 20
valores. São eliminados os candidatos que obtenham pontuação infe-
rior a 9,5 valores. A prova escrita versa sobre as seguintes matérias:

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 administração
central, regional, e local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, com as alterações posteriores).

12.2 � Avaliação curricular (AC) que visa avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do currículo profissional.

12.3 � Na entrevista profissional de selecção (EP) pretende-se
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se os
critérios � conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções
a desempenhar; capacidade de expressão e fluência verbal; sentido de
responsabilidade e segurança nas problemáticas hipoteticamente co-
locadas; motivação e expectativa em relação ao lugar a que concorre.
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13 � A classificação final, e ordenamento dos candidatos será
expressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selec-
ção atrás referidos. Não serão considerados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores, sendo o resultado apurado
de acordo com a seguinte fórmula:

PECT + AC + (2 × EPS)
CF = ����������

4

CF = classificação final;
PECT = prova escrita de conhecimentos teórica;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, da avaliação curricular, 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 � Frequência de estágio � a frequência do estágio é efectuada
de acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, tem carácter probatório e terá a duração de um ano.

16 � Avaliação do estágio � o júri do estágio é comporto pelos
mesmos membros do júri de selecção e a avaliação e classificação final
do estágio resultará da média aritmética da classificação de serviço,
do relatório de estágio bem como da formação profissional, se a
houver, traduzindo-se na escala de 0 a 20 valores.

17 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

18 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
designadamente, nos artigos 34.º e 40.º

19 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha,

chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Dr. João Maria
Salvador Sanguinho, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � engenheiro Rui Manuel Branco Carneiro,
técnico superior de 2.ª classe, e Dr.ª Maria João Carvalho
Toureiro Cunha, técnica superior de 2.ª classe.

20 � 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
o mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

21 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, os candidatos com grau de incapacidade ou defi-
ciência igual ou superior a 60% têm preferência, em igualdade de clas-
sificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal em
conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal os candidatos
com deficiência devem declarar no requerimento de admissão sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência devendo ainda mencionar todos os elementos necessários ao
disposto no artigo 7.º do mesmo diploma legal.

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000278165

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por meu despacho de 28 de Dezem-
bro de 2004, se encontra aberto concurso externo de ingresso, para o
provimento de dois lugares na categoria de técnico profissional de 2.ª
classe, da carreira de técnico profissional de arquivo do grupo de pes-
soal técnico profissional.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento das vagas referidas, caducando com o respectivo
preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho; 265/88, de 28 de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro;

248/85, de 15 de Julho; 247/87, de 17 de Junho; 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/
91, de 17 de Outubro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de
Julho, Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, com a nova redacção
do Decreto-Lei n.º 276/95, de 25 de Outubro; Despacho n.º 7-D/93,
do Ministério das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 162, de 13 de Julho de 1993; Despacho n.º 5122/2002, do
Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de 7 de Março de 2002,
e Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, dos Ministérios do Ambiente
e do Ordenamento do Território e da Cultura, publicada no Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 90, de 17 de Abril de 2001.

4 � Conteúdo funcional � o constante do mapa II do Decreto-
-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

5 � Remuneração, local e condições de trabalho:

a) O vencimento será correspondente ao escalão 1, índice 199,
da respectiva categoria constante do mapa anexo ao De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;

b) As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração
local;

c) O local de trabalho será na área do Município de Espinho.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ou seja:

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, quando

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � curso de formação técnico-profissio-
nal na área de arquivo, de duração não inferior a três anos, para além
de nove anos de escolaridade, 11.º ano de escolaridade e formação na
área de arquivo, ministrado pela Associação Portuguesa de Bibliote-
cários, Arquivistas e Documentalistas, de acordo com o Despacho
n.º 7-D/93, do Ministério das Finanças, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 162, de 13 de Julho de 1993, e Despacho
n.º 5122/2002, do Ministério da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública, publicado no Diário da República, 2.º série, n.º 56, de 7
de Março de 2002.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � 10 dias úteis contados a partir da data da publica-

ção do presente aviso no Diário da República.
7.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas median-

te requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho, podendo ser entregue directamente no Gabinete de Atendimen-
to, da Câmara Municipal ou remetido pelo correio, registado, expedido
até ao termo do prazo fixado, para Largo Dr. José Salvador, Aparta-
do 700, 4501-901 Espinho, nele devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, naci-
onalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência
completa, código postal e telefone (se o tiver) e situação
militar);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao lugar que se candidata, com identificação do

respectivo concurso, com alusão ao número, série e data de
publicação no Diário da República em que foi publicado
este aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou consti-
tuírem motivo de preferência legal e, neste caso, devida-
mente comprovadas.
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7.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candi-
dato;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-

bilitações literárias ou fotocópia simples conferida pelos ser-
viços competentes;

d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais
(acções de formação, estágios, seminários, etc.);

e) Documentos comprovativos de que reúnem os requisitos re-
feridos no ponto 6 do presente aviso.

7.4 � Não é exigida a apresentação de documentação referida nas
alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 6 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um desses requisitos.

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

7.6 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.7 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da docu-
mentação comprovativa das suas declarações.

8 � Métodos de se1ecção � os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso, serão, nos termos dos artigos 19.º, 20.º e alínea f)
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os seguintes:

8.1 � Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório.
8.2 � Avaliação curricular.
8.3 � Entrevista profissional de selecção.
8.4 � A prova de conhecimentos terá carácter eliminatório, sen-

do adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a
9,5 valores.

8.5 � A prova de conhecimentos será escrita, de natureza teórica,
com a duração de duas horas e versará sobre a seguinte matéria, a qual
constitui o respectivo programas de provas por mim aprovado:

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias � Decreto-Lei
n.º 169/99, de 16 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e republicado em
anexo no mesmo;

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, e republicado em anexo
no mesmo;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de
Dezembro;

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio;

Conhecimentos sobre � informação documental, sistemas de
arquivo da produção, organização e descrição, gestão de
informação de arquivo e de serviços de arquivo, análise e
recuperação da informação, tecnologias da informação,
preservação, conservação e restauro, direito da informação e
difusão da informação.

Para este último item, aconselha-se a consulta das seguintes fon-
tes:

Legislação:

Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, com a nova re-
dacção do Decreto-Lei n.º 276/95, de 25 de Outubro;

Despacho n.º 7-D/93, do Ministério das Finanças, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 13 de
Julho de 1993;

Despacho n.º 5122/2002, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Publica publicado no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 56, de 7 de Março de 2002;

Portaria n.º 412/2001 de 17 de Abril, dos Ministérios do
Ambiente e do Ordenamento do Território e da Cultu-
ra, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 90,
de 17 de Abril de 2001.

Normas:

ISAD(G) � Norma Geral Internacional de descrição
Arquivística Madrid Ministério de Educación, Cultura y
Deporte, 2000;

ISAAR(CPF) Norma Internacional de Controlo de Auto-
ridade. Rio de Janeiro: Comité de Descrição, 2002.

Bibliografia:
ROSSEAU, Jean Yves; COUTURE, Carol � Os Fundamen-

tos da Disciplina Arquivística. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1998. (Nova Enciclopédia);

SILVA, Armando Malheiro da (et al) � Arquivística: Te-
oria e prática de uma ciência da informação. Porto:
Edições Afrontamento, 1999. (Colecção Biblioteca das
Ciências do Homem; Série Plural, 2);

SILVA, Armando Malheiro B. Malheiro da; RIBEIRO,
Fernanda � A avaliação em arquivística: reformulação
teórico-prática de uma operação metodológica. Lisboa:
Páginas a&b 5 (2000) 57-113;

HEREDIA HERRERA, Antónia � Manual de instrumen-
tos de descripción documental. Sevilla: Diputácion Pro-
vincial, 1982;

JARDIM, José Maria; FONSECA, Maria Odília � As rela-
ções entre a Arquivística e a Ciência da Informação.
Cadernos BAD. 2 (1992) 29-45; RIBEIRO, Fernanda �
A classificação em arquivos: processo natural ou arran-
jo à posteriori? Leituras: Revista da Biblioteca Nacio-
nal. Lisboa: Série 3.2 (Out. 1997 � Abr. 1998) 119-126;

RIBEIRO, Fernanda; FERNANDES, Maria Eugénia Ma-
tos � Universidade do Porto. Estudo orgânico-funcional.
Modelo de análise para fundamentar o conhecimento do
Sistema de Informação de Arquivo. Porto: Reitoria da
Universidade do Porto, 2001.

A prova será classificada na escala de 0 a 20 valores, bem como,
a classificação final dos candidatos, resultante da aplicação da seguin-
te fórmula:

PC + AC + EPS
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

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

10 � Os critérios da apreciação e ponderação, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos, sempre que solicitadas.

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

13 � Júri do concurso � o júri deste concurso, terá a seguinte
composição:

Presidente � engenheiro Manuel Francisco Ferreira da Rocha,
vereador.

Vogais efectivos � Dr.ª Maria Beatriz Soeiro M. Fernandes,
técnica superior assessora de arquivo; e Dr. Alexandre Tomás
da Silva Carneiro Nunes de Sousa, técnico superior de 1.ª classe
(recursos humanos).

Vogais suplentes � Maria Amélia Pinto Lucas Almeida, chefe
da Divisão, de Gestão de Pessoal; e Maria Virgínia Teniz
Duarte, chefe da Divisão de Administração Geral.

Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.
Os candidatos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%,

abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 13 de Fevereiro, têm
preferência em igualdade de classificação, nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 3.º daquele diploma, devendo os mesmos para efeitos
de admissão ao concurso, declarar no requerimento, sob compromis-
so de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
assim como os meios de comunicação/expressão a utilizar no proces-
so de selecção.

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

29 de Dezembro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, Ro-
lando Nunes de Sousa. 3000165353

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Nomeação

Por aviso publicitado no Comércio do Porto de 30 de Dezembro
de 2004 e na Bolsa de Emprego Público com o código OE200501/
0002, foi divulgada a abertura de procedimento de selecção para pro-
vimento, em comissão de serviço, do cargo de chefe da Divisão de
Infra-Estruturas Municipais (cargo de direcção intermédia de 2.º grau)
ao qual cabem as competências e atribuições descritas na estrutura
orgânica desta autarquia, publicada no Apêndice n.º 131 da 2.ª série
do Diário da República, n.º 198, de 28 de Agosto de 2003, conjuga-
do com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-
tação de uma candidatura em nome de Marta Maria de Sá Fernandes,
a qual, analisado o respectivo currículo profissional, de acordo com o
disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
de Abril, reúne os requisitos legais, definidos naqueles diplomas, para
o exercício de cargos dirigentes e detém o perfil e experiência profis-
sional adequados ao cargo de chefe da Divisão de Infra-Estruturas
Municipais.

Assim, em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, torna-se público que, por meu despacho
de 11 de Janeiro de 2005, no uso das competências que me são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, e pelo n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, foi nomeada a candidata Marta Maria de Sá Fernandes,
técnica superior de 1.ª classe, engenheira, para o cargo de chefe da
Divisão de Infra-Estruturas Municipais da Câmara Municipal de
Esposende, em regime de comissão de serviço por três anos, renovável
por iguais períodos de tempo.

O provimento é feito, nos termos do n.º 4 do citado artigo 21.º,
por urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir da
data do despacho.

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome � Marta Maria Sá Fernandes.
Currículo académico � licenciatura em Engenharia Civil pela Uni-

versidade do Minho, no ano lectivo 95/96.
Currículo profissional:

Na carreira de origem:

Em 20 de Outubro de 2000, ingressou na carreira de enge-
nheiro civil do quadro dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Esposende, em regime de con-
trato administrativo de provimento;

Em 2 de Janeiro de 2001 foi nomeada definitivamente na
categoria de técnico superior de 2.ª classe;

Em 16 de Janeiro de 2002, foi requisitada pela Câmara
Municipal de Esposende;

Cargos dirigentes:

Em 17 de Janeiro de 2002 foi nomeada, em regime de
substituição, como chefe da Divisão de Obras Munici-
pais;

Em 1 de Outubro de 2003 foi nomeada chefe da Divisão
de Infra Municipais, em comissão de serviço, por um
ano.

Em 1 de Outubro de 2004 foi nomeada, em regime de
substituição, como chefe da Divisão de Infra-Estruturas
Municipais.

14 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000165632

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO

Aviso n.º 1/2005

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de telefonista

Para os devidos efeitos, se torna público, que por meu despacho
datado de 2 de Fevereiro de 2005, e nos termos da competência pre-
vista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
e em cumprimento do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, nomeei para o lugar em epígrafe o
candidato aprovado no referido concurso � Carla Sofia Matos Mar-
ques, telefonista.

A candidata deverá tomar posse do respectivo lugar, nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

2 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 1000278149

Aviso n.º 2/2005

Reclassificação profissional

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despa-
cho datado de 3 de Fevereiro de 2005, e 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, procedi à
reclassificação profissional de Luís Miguel Heitor Rodrigues com a
categoria de fiel de armazém escalão 1, índice 142, e de Eduardo
Fernando Silva Matos Pereira, apontador escalão 1, índice 146, para
a categoria de assistentes administrativos, escalão 1, índice 195, ao
abrigo da alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro.

Os funcionários são nomeados em regime de comissão de serviço
pelo período de seis meses, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Deverão, no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do
presente aviso, aceitar o respectivo lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas � nos termos
do disposto no artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 1000278151

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
7 de Outubro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 do arti-
go 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, foi renovada a
comissão de serviço do técnico superior engenheiro civil assessor
principal, José Leonel das Neves Teixeira Ramos, no cargo de direc-
tor de Departamento de Obras Municipais e de Habitação, com efei-
tos a partir de 4 de Janeiro de 2005.

8 de Outubro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000165609

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
7 de Outubro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 do arti-
go 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, foi renovada a
comissão de serviço do técnico superior engenheiro civil mecânico
assessor, Joaquim José Branco da Silva, no cargo de chefe de Divisão
de Equipamento, com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2005.

8 de Outubro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000165612
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Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
7 de Outubro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 do arti-
go 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, foi renovada a
comissão de serviço do técnico superior engenheiro civil assessor,
Mário Joaquim Ferreira da Silva, no cargo de chefe de Divisão de Obras
Municipais, com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2005.

8 de Outubro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000165614

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
7 de Outubro de 2004, e nos termos do disposto no n.º 1 do arti-
go 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, foi renovada a
comissão de serviço do técnico superior engenheiro civil principal,
Ricardo José Capela Martins, no cargo de chefe de Divisão de Obras
Particulares, com efeitos a partir de 4 de Janeiro de 2005.

8 de Outubro de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Fernando Paulo Ribeiro de Sousa. 3000165618

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
7 de Fevereiro de 2005 e na sequência do concurso interno de acesso
geral para o preenchimento de duas vagas de técnico superior econo-
mista principal, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de
pessoal desta autarquia, a que se refere o aviso de abertura publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 154, de 2 de Julho de 2004, e
cuja lista de classificação final foi afixada no placar do Edifício dos
Paços do Município no dia 2 de Fevereiro de 2005, foram nomeados
técnico superior economista principal, do grupo de pessoal técnico
superior, as seguintes e únicas candidatas, a saber:

Ângela da Conceição Vieira Pereira Patriarca.
Maria Assunção Gonçalves Sousa.

Os candidatos nomeados deverão assinar o termo de aceitação no
prazo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República. [A presente nomeação não está sujeita a visto prévio do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114, n.º 3, alínea c) da Lei
n.º 98/97 de 26 de Agosto].

9 de Fevereiro de 2005. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, a Vereadora da D. R. H., Maria Cristina Oliveira de Castro.

3000165617

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que nos termos do dispos-
to na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, e por meu despacho de 7 de Fevereiro do corrente,
nomeei o assistente administrativo especialista, do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, para em regime de substituição desempenhar
as funções de chefe de repartição, a saber � José Ferreira Dias.

Esta nomeação produz efeitos a partir do dia 7 de Fevereiro de 2005.

9 de Fevereiro de 2005. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, a Vereadora da D. R. H., Maria Cristina Oliveira de Castro.

3000165620

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Transferência

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1, do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, torna-se público que, por meu
despacho datado de 20 de Janeiro de 2005, foi concedida a transfe-

rência do assistente administrativo, Maurício Alexandre dos Santos
Costa da Câmara Municipal de Faro para igual lugar nesta Câmara
Municipal.

Mais se torna público, que por urgente conveniência de serviço a
sua posse, nesta Câmara Municipal, produz efeitos a partir do dia 1
de Fevereiro de 2005.

2 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000165219

Aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Faz-se público que, por meu despacho de 23 de Novembro de 2004,
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, em conjugação com
o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 92/2004, de 20 de Abril,
foi nomeado para o cargo de chefe de Divisão de Serviços Urbanos �
cargo de direcção intermédia do 2.º grau � o técnico agrário especia-
lista, Ismael Gonçalves Madalena Pereira, com base nos seguintes
fundamentos:

Considerando que foi dado cumprimento ao estabelecido no n.º 1
do artigo 21.º, terminado o prazo para a apresentação das
candidaturas, a escolha conforme o n.º 2 do citado artigo, deverá
recair no candidato que em sede de apreciação das candidatu-
ras melhor corresponde ao perfil pretendido para prosseguir
as atribuições e objectivos do serviço;

Considerando que o engenheiro Ismael Gonçalves Madalena reúne
os requisitos gerais para o exercício de cargos dirigentes, é
possuidor de um relevante currículo profissional e detém
experiência profissional adequada ao exercício do cargo de
chefe da Divisão de Serviços Urbanos, factores indispensáveis
às atribuições e objectivos do cargo a prover;

Considerando que o candidato está nomeado no cargo de chefe
de Divisão de Serviços Urbanos, em regime de substituição,
desde 3 de Maio de 2004 e tendo exercido o cargo com elevada
responsabilidade e eficiência.

Considerando que o candidato ora provido demonstrou possuir um
conhecimento profundo da realidade da unidade orgânica em questão
e capacidade para a dirigir com grau de comportamento satisfatório.

A referida nomeação é em comissão de serviço, pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo e é feito por ur-
gência conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir da data
do despacho supra referido.

ANEXO

Síntese curricular

Habilitação profissional � possui bacharel em Ciências Agrárias.
Formação complementar:

Frequência de várias acções de formação profissional nos se-
guintes domínios:

Curso de drenagem com 60 horas, organizado pelo Insti-
tuto de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural;

Curso de Formação de Controladores do Sistema Unifica-
do de Controlo (SUC) ministrado sob orientação do
INGA, com 35 horas de duração;

Curso de Formação de Formadores, com duração de 90 horas
e promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento
Agrário da Região Centro (IDARC);

Frequência do Curso de Formação Profissional «Informática
de Base», ministrado pela Firma Roquegest;

Curso de actualização do Parcelário, ministrado sob Ori-
entação do INCA e com duração de 21 horas;

Participação em vários seminários.

Experiência profissional:

Iniciou a actividade profissional em 1 de Agosto de 1981, ten-
do desempenhado as seguintes funções:

Técnico-comercial na Firma Tecniaçores � Horta � Faial;
Chefe de Brigada no Cadastro Vitícola determinada das Beiras;
Responsável pelo programa específico para o desenvolvi-

mento da agricultura na zona agrária do Nordeste da Beira;
Responsável pelo sector da vinha e da reserva Agrícola

Nacional na zona agrária da Serra da Estrela;
Responsável pela Equipa Local de produção e extensão Rural

da Guarda;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 25 de Fevereiro de 20054238

Controlador do sistema unificado de controlo, para o Ins-
tituto Nacional de Garantia Agrícola (INGA);

Ingresso na Direcção Regional de Agricultura da Beira In-
terior em 12 de Novembro de 1987, como engenheiro
técnico agrário de 2.ª classe, exercendo funções de apli-
cação e métodos e técnicas, no apoio ao desenvolvi-
mento da produção agrária e extensão rural;

Ingresso na Câmara Municipal da Guarda em 5 de Maio de
1998, com a categoria de técnico agrário de 1.ª classe
por transferência;

Em 2 de Março de 1999 foi nomeado em engenheiro téc-
nico agrário principal;

Em 28 de Maio de 2002 foi nomeado em engenheiro téc-
nico agrário especialista;

Em 3 de Maio de 2004 foi nomeado como chefe de Divi-
são dos Serviços Urbanos em regime de substituição.

2 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000165221

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares na categoria de técnico profissional especia-
lista de BAD do grupo de pessoal técnico profissional.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
20 de Janeiro de 2005 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, concurso interno de acesso geral para
provimento dos lugares mencionados em epígrafe, existentes no qua-
dro de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis as
regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30
de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Julho, e Decreto-Lei 6/96, de
31 de Janeiro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas postas
a concurso e caducam com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � é o inerente à respectiva categoria, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

5 � Local de trabalho e vencimento � o local de trabalho situa-
-se no Município de Lagoa, o vencimento corresponde à categoria
posta em concurso, em conformidade com os anexos a que se refere
o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, escalão 1, índice
264, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais, as generica-
mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

6 � Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam os seguintes
requisitos:

6.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local atra-
vés do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea b) do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho � o recrutamento para a
categoria de técnico profissional especialista (BAD) faz-se de entre
técnicos profissionais principais com pelo menos três anos na res-
pectiva categoria classificados de Muito bom ou cinco anos classifi-
cados de Bom.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento elaborado nos termos legais, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Lagoa, podendo ser entregues pessoalmente na Secção
de Recursos Humanos ou enviado pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado para Câmara Municipal
de Lagoa, Largo do Município, 8401-851, Lagoa do qual devem cons-
tar os seguintes elementos � identificação completa (nome, filiação,
naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte fiscal, residência, código postal e telefone), identifi-
cação do concurso a que se candidata, identificando o número e a
data do Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso, habilitações literárias e especificação de quaisquer outros ele-
mentos susceptíveis de influírem na apreciação do mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.

7.2 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos se-
guintes documentos: curriculum vitae detalhado e actualizado, datado
e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exerce e as
exercidas anteriormente e os períodos de duração a que umas e outras
se reportam, relevantes para o exercício das funções inerentes ao lugar,

bem como a formação profissional complementar (estágios, especia-
lizações, acções de formação, seminários, etc.), certificado autentico,
autenticado ou fotocópia conferida pelo serviço onde é entregue a
candidatura, mediante apresentação do original, comprovando a pos-
se das habilitações literárias declaradas, fotocópia do bilhete de iden-
tidade e do número de contribuinte fiscal.

Os candidatos que pertençam ao quadro deste município são dis-
pensados da apresentação dos documentos que constem dos respecti-
vos processos individuais, devendo declarar o facto no requerimento
de admissão.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos requerimentos
serão punidas nos termos da lei.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através dos seguintes métodos de selecção:

8.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de duas
horas e versará as matérias constantes da seguinte legislação:

Direitos e Deveres da Função Pública � constantes do Estatu-
to Disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro, Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública � Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio, administração local; biblioteconomia; trata-
mento técnico documental e bibliográfico; comunicação e
difusão em biblioteca.

8.2 � Avaliação curricular em que serão ponderados de acordo com
as exigências da função os factores seguintes � a habilitação literária
de base, a formação profissional, a experiência profissional e a clas-
sificação de serviço.

8.3 � Entrevista profissional de selecção avaliar-se-ão, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos, tendo em conta o sentido crítico,
a motivação e capacidade de relacionamento, a expressão e fluência
verbal e qualidade da experiência profissional.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta
de reunião do Júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

10 � As listas de candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final, serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto
nos artigos 34.º, 35 e 38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
afixadas, quando for caso disso, na Secção de Recursos Humanos, desta
Câmara Municipal.

11 � Composição do júri � o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Rui Manuel Rosa Lopes Correia, vice-presidente,
que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º
vogal efectivo.

Vogais efectivos � Dr.ª Maria Clara Vieira de Andrade, técnica
superior biblioteca e documentação de 1.ª classe; e Dr.ª Bárbara
Godinho Lobo Girão Ribeiro, técnica superior de arquivo de
2.ª classe.

Vogais suplentes � Luís Borges Correia Tito, vereador; e Dr.
Manuel Albergaria de Almeida Baptista, técnico superior de
direito 2.ª classe.

12 � 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 descriminação.

13 � No âmbito do presente concurso, dá-se cumprimento ao es-
tabelecido pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, no que
respeita ao sistema de quotas de emprego para pessoas deficientes.

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000278054

Aviso

Concurso externo de ingresso para seis lugares de
cabouqueiro � grupo de pessoal operário semi-quali-
ficado.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 26
de Janeiro de 2005, foram nomeados provisoriamente, na sequência
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do concurso acima mencionado, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 275, de 23 de Novembro de 2004, os
candidatos, Dionísio Neto Sousa, Fernando José Correia Gonçalves,
Luís Miguel Brazona Nobre e Carlos Vieira Andrade ficando
posicionados no escalão 1, índice 137.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro.

(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas
conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000278167

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 31/DGP/2005

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar para desenhador principal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho supe-
rior de 21 de Janeiro de 2005, foi promovido como desenhador prin-
cipal, João António Dias Marques, na sequência do concurso em
epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 152, de 30 de Junho de 2004.

24 de Janeiro de 2005. � Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do
Departamento, Cristina Silva. 3000165544

Aviso n.º 37/DGP/2005

Exoneração

Por despacho do vice-presidente de 30 de Setembro de 2004 foi
determinada a exoneração do cargo de assistente administrativa, Carla
Marina Mendes Sá da Silva, nos termos do n.º 10 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, por não revelar aptidão para o desempenho de funções ine-
rentes àquela categoria profissional.

25 de Janeiro de 2005. � Por subdelegação de competências do
Vereador dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento,
Cristina Silva. 3000165542

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 46/2005

Discussão pública

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Torna público, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo
artigo 68.º, n.º 1, alínea v) do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de
Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, que na execução do que dispõe o n.º 2 do arti-
go 33.º, conjugado o 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 177/01, de 4 de Junho, se procede à discussão pública da alteração
da licença da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 700/97,
passado em nome de Henrique Francisco Ferreira e outros, respeitante
ao terreno localizado na Rua Ana Augusta Neves Teixeira, freguesia
de Custóias, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Matosinhos sob o número 02392/211103.

Mais torna público que a referida alteração foi requerida por Ana
Rosa da Silva para o lote n.º 4 e consta do seguinte:

Redução do número de pisos de dois para um;
Redução da área de implantação de 135 m2 para 116 m2;
Redução da área de construção de 270 m2 para 116 m2.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de 15
dias após publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000278139

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de
três lugares de assistente administrativo principal

1 � Faz-se público, em conformidade com o que dispõe o Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, em conjugação com o Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, que por despacho do presidente da câma-
ra, de 25 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis, contado a partir da data da publicação deste aviso no Diá-
rio da República, concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares de assistente administrativo principal, do quadro do
pessoal desta autarquia, remunerado pelo vencimento correspondente
ao índice 222 da tabela anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

2 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Mirandela.
3 � Validade do concurso � o prazo de validade do concurso

extingue-se com o preenchimento das vagas para que é aberto.
4 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo

Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, em conjugação com o De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � constante do despacho do SEALOT
n.º 38/88, publicado na 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Condições de trabalho � as condições de trabalho e as regali-
as sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores da
administração local.

7 � Requisitos de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais e especiais � são requisitos gerais os enun-

ciados no artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, acres-
cido dos requisitos especiais constantes na alínea a), do n.º 1 do
artigo 8.ºdo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio por carta registada com aviso de recepção, expedida até ao
termo do prazo fixado, devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade, bem como o servi-
ço de identificação que o emitiu, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República em que se encontra publicado
este aviso;

c) Documento da categoria profissional, tempo e classifica-
ção de serviço.

8.1 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Outros elementos que o candidato entenda dever referir como

relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, dos quais só poderão ser
tidos em consideração se devidamente comprovados;

c) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, previstos no artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

e) Curriculum vitae, devidamente actualizado e assinado.

8.2 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, ficam dispensados da apresentação dos documentos
indicados nas alíneas a) a d) do número anterior, desde que constem
dos respectivos processos individuais.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados no
n.º 2, do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde
que os candidatos declarem, sob compromisso de honra, a situação
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precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos
gerais. A não apresentação dos demais documentos exigidos no pre-
sente aviso determinam a exclusão a concurso.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes: prova

escrita de conhecimento e avaliação curricular.
10.1 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos

métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 e efectuando-se de acordo
com a seguinte fórmula:

PEC + AC
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

10.2 � A prova escrita de conhecimento versará sobre:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações constan-
tes da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Atribuições e com-
petências e regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos
municípios e das freguesias);

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (Regime geral de
recrutamento e selecção de pessoal para os quadros da
administração pública);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar
dos funcionários e agentes da Administração Central, Regional
e Local).

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores.
12 � As listas de candidatos e de classificação final serão publicitadas

nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
13 � Constituição do júri:

Presidente � Luís Mário Vieira Maia, director de departamento.
Vogais efectivos:

Áurea do Amparo T. R. R. Pereira, chefe de divisão.
Maria Madalena Sousa Ferreiro, técnica superior.

Vogais suplentes:

João Paulo Mendes Fraga, técnico superior.
Maria Manuela Costa Sequeira, chefe de secção.

13.1 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

31 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Silvano. 1000278134

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares de chefe de secção

Para os devidos e legais efeitos torna-se público, que por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, datado de 9 de
Fevereiro de 2005, foi anulado o aviso de abertura do concurso inter-
no de acesso geral, para provimento de três lugares de chefe de sec-
ção, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de 21 de
Dezembro do ano 2004, por se ter verificado que todos os interessa-
dos formalizaram as suas candidaturas fora de prazo.

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Moraes Machado. 3000165580

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de transportes colectivos, do gru-
po de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17

de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidatos admitidos:

Américo Costa da Silva.
Carlos José Martins Perpétua.
Manuel Joaquim Rasquinho Calção.
Nuno Filipe Geraldes Bucho.

Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
1 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278155

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de ligeiros, do grupo de pessoal
auxiliar, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17
de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidatos admitidos:

Carlos José Martins Perpétua.
Joaquim António Belo Contas.
Nuno Filipe Geraldes Bucho.

Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
3 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278157

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de auxiliar administrativo, do grupo de pesso-
al auxiliar, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17
de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidatos admitidos:

António Carlos Alves Latas.
António José Espiguinha Barbas.
Jorge Manuel Calhau Pastor.
Milita de Jesus da Silva Carretas Bucho.
Regina Maria Ribeiro.
Tânia João Beijoca Félixa da Silva.

Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
1 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278158
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Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de fiel de armazém, do grupo de pessoal auxili-
ar, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17
de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidato admitido � Telmo Gonçalo Nunes Pires.
Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
1 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278159

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de pedreiro, do grupo de pessoal operário quali-
ficado, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17
de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidato admitido � António Miguel Miranda Alexandre.
Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
1 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278161

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de leitor-cobrador de consumos, do grupo de
pessoal auxiliar, do quadro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 33.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso
em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 17
de Setembro de 2004, e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 288, de 10 de Dezembro do mesmo ano, que foram admitidos os
seguintes candidatos:

Candidatos admitidos:

José Pimentel Dias Serralheiro.
Sérgio da Conceição Elvas Martins.

Candidatos excluídos � não houve.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se
refere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
1 de Março de 2005, pelas 10 horas na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

21 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000278162

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
uma vaga de técnico principal � engenheiro técnico civil

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, de 27 de Ja-
neiro de 2005 se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis conta-
dos a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de uma
vaga de técnico principal � engenheiro técnico civil, pertencente ao
grupo de pessoal técnico do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98 de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99 de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
alterada pela Lei n.º 44/99 de 11 de Junho, e 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro.

3 � O concurso é valido apenas para a vaga indicada esgotando-se
com o seu preenchimento.

4 � O local de trabalho será na área do Município de Montemor-
-o-Novo, e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente
ao índice 400, escalão 1, da respectiva categoria nos termos da tabela
de remunerações dos funcionários e agentes da Administração Pública
anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão:

a) Requisitos gerais � possuir os requisitos definidos no arti-
go 29.º, alíneas a) a f) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98
de 11 de Julho.

b) Requisitos especiais � os constantes da alínea c) do n.º 1
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99 de 11 de Junho, aplica-
do à administração local por força do artigo 1.º do Decre-
to-Lei n.º 418-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimen-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo,
o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar poderá
ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção expedido até ao termo do prazo fixa-
do, requerimento no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número, data e validade do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de
contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, natureza do vínculo, bem como

menção ao lugar a que se concorre e Diário da República
em que o presente aviso foi publicado;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos dos demais requisitos mencio-

nados na alínea a) do n.º 5 do presente aviso.

8 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo serão dispensados da apresentação dos documen-
tos que constem dos seus processos individuais.

9 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos na alínea c) do n.º 7 do pre-
sente aviso desde que os candidatos declarem no requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um desses requisitos.

10 � Os métodos de selecção constarão de avaliação curricular.
10.1 � A avaliação curricular (AC) será pontuada de 0 a 20 valo-

res e destina-as a avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para
o exercício da função, sendo efectuada de acordo com a seguinte fór-
mula:

(2,5 × CS) + (3 × HL) + (3 × EP) + (l,5 × FPC)
AC = �������������������

10
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em que:

CS = classificação de serviço;
HL = habilitações académicas de base;
EP = experiência profissional;
FPC = formação profissional complementar.

As regras a observar na valorização dos diversos factores de avalia-
ção curricular são as seguintes:

a) Classificação de serviço (CS) � na determinação deste fac-
tor será considerada a média das classificações obtidas nos
anos relevantes para efeito de admissão a concurso;

b) Habilitações académicas de base (HL), sendo ponderado o
nível académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

c) Experiência profissional (EP) � na experiência profissio-
nal será ponderado o desempenhado efectivo de funções;

d) Formação profissional complementar (FPC) � na forma-
ção profissional serão ponderadas as acções de formação e
aperfeiçoamento, em especial as relacionadas com a área
funcional do lugar posto a concurso.

11 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta no Edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, de acordo com as situações
previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � João António Abrantes Caldeira, vereador.
1.º vogal efectivo � Vítor Manuel Boieiro Cotovio, chefe de

Divisão de Obras e Saneamento.
2.º vogal efectivo � Pedro Filipe Rodrigues Vieira, técnico su-

perior de 2.ª classe, engenheiro civil.
1.º vogal suplente � Helena Maria Freire Paixão, vereadora.
2.º vogal suplente � Guida Maria Soares Soares Cordeiro de

Loureiro, técnico superior de 2.ª classe, engenheira civil.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

13 � 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 na acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000278148

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 17/2005

Torno público que, pelos meus despachos datados de 25 do corren-
te mês e no uso das competências que me são atribuídas pelo arti-
go 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/02, de 11 de Janeiro, nomeio, nas categorias abaixo indicadas, os
candidatos aprovados nos seguintes concursos:

Concurso interno de acesso circunscrito para um lugar de téc-
nico superior assessor � lic. em História, pertencente ao grupo
de pessoal técnico superior, posicionada no escalão 1, índice
610 � Natália José da Piedade Costa Correia.

Concurso interno de acesso circunscrito para um lugar de técnico
superior principal � lic. em Investigação Social Aplicada,
pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, posicionada
no escalão 1, índice 510 � Cidália Maria Oliveira Machado.

Concurso interno de acesso geral para cinco lugares de fiscal
municipal de 1.ª classe, pertencentes ao grupo de pessoal
técnico profissional, posicionados no escalão 1, índice 222:

Carlos Manuel Martins Águas de Campos.
Nuno José Neves Rosado da Luz.
João Manuel Brito Machado.
Miguel Porfírio Soares dos Reis.
Filipe José Poeira Serralha.

Os ora nomeados deverão aceitar os respectivos lugares nos ter-
mos previstos no artigo 11.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 (Processos isentos do visto do Tribunal de Con-
tas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

25 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Camilo Coelho. 1000278131

Aviso n.º 25

Concurso interno de ingresso

Nos ternos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, torna-se público que, por despacho do vereador em
regime de permanência e no uso das competências que me são dele-
gadas pelo Despacho n.º 17/2003/P, datado de 20 de Março do ano
2003, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis contados a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, os concursos a seguir mencionados:

Dois lugares de encarregado � cargos de chefia do pessoal ope-
rário.

1 � Fundamentação legal � a constante no n.º 2, artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 149/02, de 21 de Maio.

2 � Validade do concurso � é válido para as vagas postas a con-
curso caducando com o seu preenchimento.

3 � Área funcional � um dos lugares ficará afecto à Divisão de
Ambiente e o outro ficará afecto à Divisão de Rede Viária e Espaços
Urbanos.

4 � Local e condições de trabalho e vencimento � os locais de
trabalho situam-se na circunscrição da territorial do Município de
Odemira sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local. Os
vencimentos corresponderão ao escalão a fixar de acordo com o ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e anexo ao
Decreto-Lei n.º 149/02, de 21 de Maio.

5 � Requisitos gerais de admissão � serão admitidos os candida-
tos que reunirem os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.1 � Requisitos especiais:

a) Para o lugar afecto à Divisão de Ambiente, o recrutamento
far-se-á de entre operários principais e operários da carrei-
ra de operário altamente qualificado (operadores de esta-
ções elevatórias, de tratamento e depuradoras) e ainda de
entre operários principais da carreira de operário qualifica-
do (canalizadores) com pelo menos três anos de serviço na
categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

b) Para o lugar afecto à Divisão de Rede Viária e Espaços
Urbanos o recrutamento far-se-á de entre operários princi-
pais da carreira de operário qualificado (jardineiros ou
viveiristas) com pelo menos três anos na categoria e clas-
sificação de serviço não inferior a Bom.

6 � Formalização das candidaturas:
6.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento de admissão dirigido ao presidente do júri do presente concur-
so (Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira),
podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos
desta câmara, ou remetidos pelo correio para a morada acima menci-
onada, através de carta registada com aviso de recepção, até ao ter-
mo do prazo fixado para a entrega das candidaturas.

6.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos,
sob pena de exclusão:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, residência, profissão, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu e número de
contribuinte;

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

apreciação do mérito do concorrente, ou de constituir motivo
de preferência legal, desde que devidamente comprovadas.

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

a) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
b) Declaração, sob compromisso de honra e, em alíneas sepa-

radas, de que satisfaz os requisitos enunciados nas alíneas a),
b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;
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c) Declaração, passada pelo serviço de origem da qual conste,
inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a an-
tiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Menção quantitativa da classificação de serviço legalmente
exigida.

6.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Métodos de selecção � os candidatos serão submetidos a pres-

tação de provas de conhecimentos gerais e prova de conhecimentos
específicos, de forma oral e de natureza teórica.

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

8 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores
e resultará da classificação obtida na aplicação dos métodos de selec-
ção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham a
classificação final inferior a 9,5 valores.

9 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio dos Paços do Município a
relação de candidatos admitidos e a lista de classificação final.

10 � Os candidatos excluídos do concurso podem apresentar re-
curso hierárquico, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Odemira, no prazo de 10 dias úteis.

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

Constituição dos júris:

Para o lugar afecto à Divisão de Ambiente:

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

Vogais efectivos � a chefe de Divisão de Ambiente,
engenheira Lénea Guerreiro da Silva; e o encarregado
António Manuel Dias.

Membros suplentes � vereador em regime de permanên-
cia Dr. António Manuel Viana Afonso, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos; e o chefe de
Divisão de Rede Viária e Espaços Urbanos engenheiro
Luís Filipe Lopes Lourido.

Para o lugar afecto a Divisão de Rede Viária e Espaços Urbanos:

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

Vogais efectivos � o Chefe de Divisão de Rede Viária e
Espaços Urbanos engenheiro Luís Filipe Lopes Lourido;
e a técnica superior de 2.ª classe, arquitecta Sónia Mar-
garida C. Borges Gonçalves Serra.

Vogais suplentes � Dr. António Manuel Viana Afonso, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
e o engenheiro técnico de 1.ª classe Gilberto Alves
Gonçalves.

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 oportunidade entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 de Fevereiro de 2005. � O Vereador em regime de permanên-
cia, António Manuel Viana Afonso. 1000278128

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 5/05/SACS

Para os devidos efeitos, torna-se público que, o funcionário Rui
Jorge Valério Manuel, motorista de pesados, de nomeação definitiva,
do quadro de pessoal deste município, pediu exoneração do lugar a
partir do próximo dia 21 de Fevereiro.

4 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000165577

Aviso n.º 6/05/SACS

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho do
passado dia 11 de Fevereiro, autorizei os funcionários, David Luís Pais
Dionísio, arquitecto de 2.ª classe e Ana Luísa Nunes Miranda Diniz,

técnica superior de psicologia de 2.ª classe a acumularem com as res-
pectivas funções públicas o exercício de actividades privadas.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000165573

Aviso n.º 22/DGAP/SRS/2005

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
1 de Fevereiro de 2005, foi nomeado no cargo de chefe da Divisão
Municipal de Apoio à Juventude, em regime de substituição, por um
período de 60 dias, Carlos Alexandre Bargado Lérias, técnico superi-
or de gestão de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Odivelas, com efeitos a partir da data do referido despacho, ao
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à administra-
ção local a citada lei.

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

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000165567

Aviso n.º 24/DGAP/SRS/2005

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99 de
25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho de 4 de Dezem-
bro de 2004 e de 27 de Janeiro de 2005, se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso em Diário da República, o concurso externo de ingresso para
admissão de três estagiários para provimento de três lugares na cate-
goria de engenheiro técnico civil de 2.ª classe, da carreira de enge-
nheiro técnico civil, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Odivelas, publicado no Diário da República n.º 188, Apêndice n.º 112,
2.ª série, de 16 de Agosto de 2002.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas exis-
tentes e caducam com o respectivo preenchimento.

3 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no 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 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Adminis-
trativo.

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

5 � Remuneração e condições de trabalho:
5.1 � Sendo remuneração mensal a correspondente ao escalão 1,

índice 222, actualmente no valor de 704,10 euros, e as condições de
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os funcio-
nários e agentes da Administração Pública.

6 � Serviço e local de trabalho � o local de trabalho é na Câmara
Municipal de Odivelas, Departamento Municipal de Obras Municipais
e Departamento Municipal de Gestão Urbanística.

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

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

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

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

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

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Conteúdo funcional � desenvolve funções de estudo e aplica-
ção de natureza técnica, requerendo formação na área de engenheiro
técnico civil, designadamente nos seguintes domínios de actividade:
estudo, concepção e elaboração de projectos de diversos tipos de obras,
instalações e equipamentos; preparação e fiscalização da sua constru-
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ção, montagem e funcionamento; realização de vistorias técnicas;
fiscalização de obras no âmbito de construções particulares (Despa-
cho n.º 20 159/2001, de 25 de Setembro de 2001).

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

Presidente � Dr. Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva,
vereador da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Luís Filipe Banito Gameiro, director do De-
partamento Municipal de Gestão Urbanística, que subs-
titui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Luís Manuel da Conceição Jorge, director
do Departamento Municipal de Obras Municipais.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro António Gomes Mendes Lopes, chefe da
Divisão Municipal de Equipamentos Colectivos.

2.º Arquitecto António Henrique Moreira de Sousa, chefe
da Divisão Municipal de Licenciamentos de Obras.

8.2 � Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para can-
didatos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, os quais
deverão, para o efeito, declarar, no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de
deficiência, devendo ainda mencionar, caso entendam, todos os ele-
mentos necessários para que o processo de selecção possa ser adequa-
do, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/ex-
pressão.

8.3 � Requisitos especiais � o recrutamento é efectuado de entre
indivíduos habilitados com curso superior que não confira o grau de
licenciatura na área da engenharia civil, aprovados em estágio com
classificação não inferior a Bom � 14 valores [alínea c), do n.º 1, do
artigo 5.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 De-
zembro].

9 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efectu-
ada através de prova teórica de conhecimentos gerais e entrevista
profissional de selecção, que serão avaliadas, respectivamente, de 0 a
20 valores.

9.1 � A prova teórica de conhecimentos gerais (PTCG), com ca-
rácter eliminatório, destina-se a avaliar o nível de conhecimentos dos
candidatos exigíveis e adequados ao exercício das suas funções, terá a
forma escrita e a duração de 1 hora e 30 minutos, versando sobre as
matérias constantes do programa de provas aprovado pelo meu Des-
pacho n.º 32/PRES/2004, de 31 de Agosto de 2004, que se publica
em anexo ao presente aviso, conjuntamente com a legislação reco-
mendável à preparação dos candidatos, que pode ser consultada.

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

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

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

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

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

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

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

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

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

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

10.2 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

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

10.3 � No caso dos candidatos serem funcionários da Administra-
ção Pública deverão anexar à candidatura uma declaração, devidamente
actualizada e autenticada, passada pelo serviço de origem, da qual
constem a existência e a natureza do vínculo, a categoria detida, o
tempo de permanência em lugar do quadro de pessoal em que se en-
contra provido.

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

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

ANEXO

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

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

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

c) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 3 de Janeiro;

d) Relação Jurídica de emprego na Administração Pública �
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Ou-
tubro, Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n.º 175/
95, de 21 de Julho, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
e Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho aplicáveis à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
na redacção da Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;

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

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

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

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

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Manuel
Varges. 3000165563

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico profissional 2.ª classe, construção
civil � grupo de pessoal técnico profissional.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 25 de Janeiro de 2005, foram nomeados para os lugares a
que se refere o concurso designado em epígrafe, aberto por aviso
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publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 182, de 4 de Agosto
de 2004, os seguintes candidatos:

Hugo Miguel Martinho Duarte.
Ana Sofia do Rosário Henriques.

Os candidatos deverão tomar posse, no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 1000278152

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior engenharia do ambiente �
 estagiário.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, irá ser celebrado
contrato administrativo de provimento, por um ano, conforme pre-
ceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, após publicação em Diário da República com a
candidata Isabel Cristina Henriques Pereira, na categoria de técnico
superior engenharia do ambiente � estagiário.

(Isento do visto do Tribunal de Contas nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 1000278153

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 24/
84 de 16 de Janeiro, torna-se público que por despacho do vereador
do Pelouro de Recursos Humanos de 19 de Janeiro de 2005 foi apli-
cada a pena de demissão a João Monteiro Andrade, n.º mec. 5275,
trolha, e a Carlos Alberto Teles Quintas, n.º mec. 5515, calceteiro,
pelo que se verifica a vacatura daqueles lugares do quadro de pessoal
da Câmara Municipal 30 dias após a publicação no Diário da Repú-
blica.

Os arguidos poderão consultar o respectivo processo na Divisão
Municipal de Remunerações e Cadastro, sita à Rua do Bolhão, 192,
4.º, Porto, no horário normal de expediente, ou seja entre as 9 horas
e as 17 horas, pessoalmente ou assistido regularmente por advogado
constituído.

Por despacho da directora municipal de Recursos Humanos, foram
desligados do serviço, passando a aguardar aposentação, os seguintes
funcionários e nas datas discriminadas:

Maria Fernanda da Silva Relvas, (4564), auxiliar de serviços
gerais, 8 de Dezembro de 2004; Áureo Manuel Silva Gonçal-
ves, (1842), engenheiro civil assessor principal, 4 de Janeiro
de 2005; Armando Coelho Barbosa (2861), cantoneiro de
limpeza, 28 de Dezembro de 2004; Ernesto Ferreira, (2847)
cantoneiro de limpeza, 6 de Janeiro de 2005; Jaime Gomes
Ferreira (5517), calceteiro principal, 20 de Novembro de 2004.

26 de Janeiro de 2005. � O Director de Departamento Municipal
de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000164084

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 24 de
Janeiro de 2005, foi nomeado o candidato Nelson da Conceição
Madeira Gonçalves aprovado no concurso externo de ingresso para
um lugar de telefonista, do grupo de pessoal auxiliar.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, o candidato tem o prazo de 20 dias para aceitação da nome-
ação, após a publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º conjugado com
o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000278141

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 24 de
Janeiro de 2005, foram nomeados os seguintes candidatos aprovados
no concurso externo de ingresso para dois lugares de auxiliar técnico
de museografia, do grupo de pessoal auxiliar:

Carlos Alberto Nascimento Valente Madeira Pires.
José Manuel Fernandes Neves do Nascimento.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, os candidatos têm o prazo de 20 dias para aceitação da no-
meação, após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º conjugado com
o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

3 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000278143

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso

Torna-se público que, por despacho do signatário 10 de Fevereiro
de 2005, foi admitida a estágio para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe (serviço social), com efeitos a partir de 10
de Fevereiro de 2005, atenta a urgente conveniência de serviço, a
candidata classificada em 1.º lugar no concurso efectuado, Rute Ale-
xandra Pedro da Silva.

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000165473

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 851/95
de 10 de Maio de 1995

Discussão pública

Engenheiro técnico Expedito Manuel Carvalho Moreira, vice-presi-
dente da Câmara Municipal:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e, por força do 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, e em conformidade com o despacho datado de 2 de Feve-
reiro de 2005, está aberto o período de discussão pública da alteração
requerida por Constremab � Sociedade de Construções, L.da, ao alvará
de licença do loteamento n.º 851/95, em nome de Rosa Branca da
Silva Castro Moutinho Fernandes, datado de 10 de Maio de 1995,
sito na Rua das Oliveiras, na Freguesia de Alfena, aprovado por deli-
beração da Câmara Municipal de 20 de Março de 1995, e cujo pro-
cesso se encontra disponível para consulta na Secção de Apoio Ad-
ministrativo ao Departamento de Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB)
desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pública.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 13-L/92,
incide sobre o lote n.º 2 e consiste no aumento da área bruta de cons-
trução, através da introdução de uma cave e no acréscimo da área do
piso 1.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regi-
onal e afixado nos lugares de estilo.

10 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Expe-
dito Manuel Carvalho Moreira. 1000278124
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Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 391/80
de 20 de Novembro de 1980

Discussão pública

Engenheiro técnico Expedito Manuel Carvalho Moreira, vice-presi-
dente da Câmara Municipal:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e, por força do 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, e em conformidade com o despacho datado de 3 de Feve-
reiro de 2005, está aberto o período de discussão pública da alteração
requerida por Rosália Maria Dias Pinto, ao alvará de licença do
loteamento n.º 391/80 em nome de António Ferreira Pinto e Outro,
datado de 20 de Novembro de 1980, sito no lugar da Retorta, na fre-
guesia de Campo, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de
13 de Maio de 1980, e cujo processo se encontra disponível para
consulta na Secção de Apoio Administrativo ao Departamento de
Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
Presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pública.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 5-VL/79,
incide sobre o lote n.º 2, e consiste no aumento da área ao anexo.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regi-
onal e afixado nos lugares de estilo.

10 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Expe-
dito Manuel Carvalho Moreira. 1000278125

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

Aviso

Torna-se público, que por meu despacho datado de 1 de Fevereiro
de 2005, determinei, nos termos do artigo 25, n.º 1, alínea b) in fine,
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril e, ao abrigo da compe-
tência 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, a manutenção da comissão de serviço do
actual titular do cargo de director de Departamento da Acção Social,
Cultura, Desporto e Educação do Município de Valpaços.

2 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares. 1000278132

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Nomeação

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para os devidos efeitos, se torna público que, nos termos do arti-
go 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, foram
nomeados, precedendo concurso, por meu despacho de 7 de Feverei-
ro de 2005, para a categoria de técnico profissional especialista �
desenhador, do grupo de pessoal técnico profissional, o candidato
graduado em 1.º lugar no referido concurso, aberto por publicação no
Diário da República, 3.ª série, n.º 212, de 8 de Setembro e no Jornal
de Notícias, n.º 107, de 16 de Setembro, ambos do ano de 2004, cuja
lista de classificação final foi publicitada nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho � José
Manuel da Costa Neiva.

O lugar agora ocupado, foi criado no quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal em 18 de Ju-

nho de 2003, mediante proposta da Câmara Municipal de 4 de Junho
de 2003, conforme publicação no Diário da República, n.º 178, Apên-
dice n.º 117, 2.ª série, de 4 de Agosto de 2003.

O nomeado, José Manuel da Costa Neiva, fica posicionado no es-
calão 1, índice 269, a que corresponde o montante de 853,16 euros,
de acordo com o estipulado no 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, em conjugação com o artigo 17.º do De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 242/2004, de 31 de Dezembro; devendo tomar posse no prazo de
20 dias a contar da publicação da nomeação no Diário da República.

Não carece de visto do Tribunal de Contas nos termos do arti-
go 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

9 de Fevereiro de 2005. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000278111

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 7/DAGP/2005

1 � Torna-se público que, por despacho de 31 de Janeiro de 2005,
se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data
da publicação do presente aviso no Diário da República concursos
internos de acesso geral para:

Concurso referência 1 � um lugar de tesoureiro especialista;
Concurso referência 2 � sete lugares de assistente administrativo

principal do quadro de pessoal deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, esgotando-se
com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do concelho de Vila Real.
4 � Conteúdo funcional � o descrito na alínea c), ponto 2 (con-

curso referência 1) e na alínea c), ponto 1 (concurso referência 2) do
Despacho n.º 20/94, de 12 de Maio.

5 � Legislação aplicável aos concursos � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do arti-
go 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Anexo II.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indivídu-
os que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os requisitos gerais de
admissão constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e os requisitos específicos da alínea a) do n.º 2,
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (concur-
so referência 1); da alínea a), n.º 1, artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro (concurso referência 2).

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular, prova de conhe-
cimentos e entrevista profissional de selecção.

8.1 � Prova de conhecimentos � visa avaliar o nível de conheci-
mentos profissionais dos candidatos para o adequado exercício das
funções.

Terá carácter eliminatório, será sob a forma escrita e a duração de
1 hora e 30 minutos, versando sobre as seguintes matérias:

Concurso referência 1:

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;

Autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Lei
n.º 169/99, de 8 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro. Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14
de Agosto;

Regime Jurídico de Pessoal � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
alterado pela Lei n.º 117/99, de 11de Agosto; Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro; Lei n.º 19/
92, de 13 de Agosto; Decreto-Lei n.º 175/98, de 1 de
Julho; Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho; Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, alterado pela Lei n.º 6/92, de 29 de
Abril; Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado
pela Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

Finanças locais � Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setem-
bro; Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alte-
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rado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro; Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto, alterada pela Lei n.º 87-B/98, de 31
de Dezembro; Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril; Lei n.º 15/
2001, de 5 de Junho; Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;
e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto.

Concurso referência 2:

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;

Autarquias Locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro; Lei Orgânica n.º 1/2001, de
14 de Agosto;

Regime Jurídico de Pessoal � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro; Lei n.º 19/
92, de 13 de Agosto; Decreto-Lei n.º 175/98, de 21 de
Julho; Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho; Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, alterado pela Lei n.º 6/92, de 29 de
Abril; Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado
pela Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais �
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro;

Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada
pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro; Lei n.º 3-B/
2000, de 4 de Abril; Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho; Lei
n.º 94/2001, de 20 de Agosto; e Lei Orgânica n.º 2/2002,
de 28de Agosto;

Regime de Realização de Despesas e Contratação Públi-
cas � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Empreitadas de Obras e Públicas � Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 159/2000,
de 27 de Julho;

Obras particulares, Loteamentos, Planeamento e Ordena-
mento Urbanístico � Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho; Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto; e Decreto-
-Lei n.º 380/90, de 22 de Setembro.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria, atra-
vés da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Formação profissional, sendo ponderadas as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a
área funcional em concurso;

c) Experiência profissional, sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Classificação de serviço, sendo ponderada através da sua ex-
pressão quantitativa.

8.3 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conheci-
mentos, avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
formula classificativa, constarão de actas das reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da câmara
e entregue na Secção de Pessoal, durante as horas normais de expedi-
ente, ou remetido pelo correio � Avenida Carvalho Araújo, 1, 5003-
-657 Vila Real, com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixa-
do, dele devendo constar:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações

literárias, profissão, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, código postal e número de telefone se o
houver);

b) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho;

c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-
ferência ao Diário da República onde foi publicado o pre-
sente aviso;

d) Indicação da categoria que o candidato detém e o respecti-
vo escalão, serviço a que pertence, natureza do vinculo,
tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na
função pública;

e) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
a apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem
motivo de preferência legal, devendo apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de não serem considerados.

10.1 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia conferida,

comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração passada e autenticada pelo dirigente do serviço,

a qual especificará detalhadamente as funções exercidas pelo
candidato durante os últimos três anos, bem como a natu-
reza do vinculo, o tempo de serviço na categoria, na car-
reira e na função pública e respectiva classificação de ser-
viço com a indicação da sua expressão quantitativa e ainda
o índice e escalão por que é remunerado;

d) Fotocópias dos comprovativos das acções de formação pro-
fissional, com informação sobre a sua duração (dia � 6
horas);

e) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

10.2 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

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

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas, nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Constituição do júri:

Concursos referência 1 e 2:

Presidente � Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da
câmara.

Vogais efectivos � Eduardo Luís Varela Rodrigues, direc-
tor do Departamento Administrativo e Financeiro, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
e Otília de Jesus da Silva Ribeiro Vale, chefe de Divisão
Administrativa e Gestão de Pessoal.

Vogais suplentes � Alcina Maria Cruz Moutinho, chefe de
secção; e Maria Manuela Vieira Afonso, chefe de secção.

14 � 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 sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 1000278145

Aviso n.º 8/DAGP/2005

1 � Torna-se público que, por despacho de 31 de Janeiro de 2005,
se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data
da publicação do presente aviso no Diário da República concursos
internos de acesso geral para:

Concurso referência 1 � um lugar de técnico superior de 1.ª
classe (comunicação social);

Concurso referência 2 � um lugar de fiscal municipal especialista;
Concurso referência 3 � dois lugares de fiscal municipal prin-

cipal do quadro de pessoal deste município.
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2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, esgotando-se
com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do concelho de Vila Real.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Mapa I anexo ao Decre-

to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho (concurso referência 1); o constan-
te no ponto 3, alínea a) do Despacho n.º 20/94, de 12 de Maio (con-
cursos referências 2 e 3).

5 � Legislação aplicável aos concursos � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do arti-
go 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Anexo II.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indivídu-
os que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os requisitos gerais de
admissão constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e os requisitos específicos da alínea c) do n.º 1,
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (concur-
so referência 1); da alínea b), n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro (concurso referência 2) e da alínea c), n.º 1,
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (concur-
so referência 3).

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

8.1 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria, atra-
vés da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Formação profissional, sendo ponderadas as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a
área funcional em concurso;

c) Experiência profissional, sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Classificação de serviço, sendo ponderada através da sua ex-
pressão quantitativa.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, consta-
rão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da câmara
e entregue na Secção de Pessoal, durante as horas normais de expedi-
ente, ou remetido pelo correio � Avenida Carvalho Araújo, 1, 5000-
-657 Vila Real, com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixa-
do, dele devendo constar:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações li-
terárias, profissão, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, código postal e número de telefone se o
houver);

b) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho;

c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-
ferência ao Diário da República onde foi publicado o pre-
sente aviso;

d) Indicação da categoria que o candidato detém e o respecti-
vo escalão, serviço a que pertence, natureza do vínculo,
tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na
função pública;

e) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
a apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem
motivo de preferência legal, devendo apresentar documen-
tos comprovativos, sob pena de não serem considerados.

10.1 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado;

b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia conferida,
comprovativo das habilitações literárias;

c) Declaração passada e autenticada pelo dirigente do serviço,
a qual especificará detalhadamente as funções exercidas pelo
candidato durante os últimos três anos, bem como a natu-
reza do vínculo, o tempo de serviço na categoria, na car-
reira e na função pública e respectiva classificação de ser-
viço com a indicação da sua expressão quantitativa e ainda
o índice e escalão por que é remunerado;

d) Fotocópias dos comprovativos das acções de formação pro-
fissional, com informação sobre a sua duração (dia � 6
horas);

e) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

10.2 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

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

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas, nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho

13 � Constituição do júri:

Concurso referência 1:

Presidente � Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da
câmara.

Vogais efectivos � Eduardo Luís Varela Rodrigues, direc-
tor do Departamento Administrativo e Financeiro, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
e Otília de Jesus da Silva Ribeiro Vale, chefe de Divisão
Administrativa e Gestão de Pessoal.

Vogais suplentes � Domingos José Monteiro Madeira Pin-
to, vereador em regime de permanência; e José Miguel
Ferreira Correia de Matos, técnico superior de 1.ª classe
(comunicação social)

Concursos referências 2 e 3:

Presidente � Pedro Chagas Ramos, vice-presidente da
câmara.

Vogais Efectivos � Adriano António Pinto de Sousa, di-
rector do Departamento de Gestão do Território, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
e Gustavo Miguel Rodrigues Maia Rebolho, técnico su-
perior principal (arquitecto).

Vogais suplentes � Raquel Teixeira de Abreu Coelho
Mourão de Abreu Peixoto, técnico superior principal
(arquitecta); e engenheira Lucília Maria de Seixas Lage,
técnico superior principal (engenheira civil).

14 � 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 oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

3 de Fevereiro de 2005. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 1000278147

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ

Aviso

Para efeitos do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 Dezembro, e ao abrigo da competência conferida pela alínea c),
n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, a Junta
de Freguesia de Campanhã na sua reunião de, 26 de Janeiro de 2005,
deliberou homologar a acta do júri ao concurso interno de acesso li-
mitado, aberto por aviso afixado nos serviços em 19 de Janeiro de
2005, para preenchimento de uma vaga de técnica superior generalista
de 1.ª classe.

Nestes termos, foi nomeada para o preenchimento da vaga a con-
curso, Maria de Fátima Taipa Regadas Fernandes, técnica superior
generalista de 2.ª classe do quadro de pessoal desta autarquia, com
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte à publicação do pre-
sente aviso.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Junta, Fernando
Amaral. 3000165466
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO (MADEIRA)

Edital n.º 4/2005

Por deliberação da Junta, datada de 9 de Fevereiro, na sequência
aprovação no respectivo concurso interno de acesso geral, aberto aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 52, de 3 Março de
2003, foram feitas as seguintes nomeações definitivas para categoria
de assistente administrativo especialista � Guida Fernandes Martins
Silva e Maria de Fátima Martins Gomes Serrão.

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Junta, João Marcelino
Gomes de Andrade. 1000278114

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
DA CHARNECA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para preenchimen-
to de duas vagas de assistentes administrativas es-
pecialistas.

Nomeação

Para os devidos efeitos, se faz público que por deliberação da Junta
de Freguesia de Santo António da Charneca de 20 de Outubro de 2004,
se procedeu à nomeação para dois lugares de assistentes administrati-
vas especialistas, na sequência do concurso em epígrafe, das candidatas:

Ana Maria Juncal da Silva Gomes � 15 valores.
Eugénia Maria Serra Marcelino Guerra � 17 valores.

As candidatas nomeadas, deverão apresentar-se a tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do arti-
go 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto.)

25 de Janeiro de 2005. � A Presidente da Junta, Maria Almerinda
André. 3000164048

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para preenchi-
mento de quatro vagas de operários principais

Nomeação

Para os devidos efeitos, se faz público que por deliberação da Junta
de Freguesia de Santo António da Charneca de 20 de Outubro de 2004,
se procedeu à nomeação para quatro lugares de operários principais
(um cantoneiro de arruamentos e três jardineiras), na sequência do
concurso em epígrafe, dos candidatos:

Ana Paula de Carvalho Dias Gomes Costa � 15,3 valores.
Claudina Maria Antunes Gomes Rijo � 15 valores.
João Marques Romão Martins � 15 valores.
Lídia Mendes dos Santos Tostão � 15 valores.

Os candidatos nomeados, deverão apresentar-se a tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do arti-
go 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto.)

25 de Janeiro de 2005. � A Presidente da Junta, Maria Almerinda
André. 3000164050

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Albergaria-a-Velha de 9 de Fevereiro de 2005 e na
sequência de concurso interno de acesso limitado para o provimento
de um lugar de técnico de contabilidade e administração, do grupo de

pessoal técnico, do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Albergaria-a-Velha, aberto nos termos do avi-
so afixado em 28 de Dezembro de 2004, foi nomeado técnico de
contabilidade e administração de 1.ª classe o seguinte candidato �
Joaquim Miguel Coimbra de Castro.

O candidato nomeado deverá assinar o termo de posse do lugar
para o qual foi nomeado no prazo de 20 dias a contar da publicação
deste aviso no Diário da República.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Agostinho Pinto Pereira. 1000278135

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

A fim de prover o cargo de chefe da Divisão Municipal de Siste-
mas Informáticos procedeu-se à publicitação da vaga nos termos do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, por aplicação à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na bol-
sa de emprego público e num jornal de expansão nacional.

O júri nomeado para o efeito, no âmbito da competência que lhe
foi delegada por deliberação do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados de Agua e Saneamento de Almada de 4 de Agos-
to de 2004, concluiu que a candidatura do licenciado Miguel Louren-
ço Simões, corresponde ao perfil pretendido para garantir e prosseguir
as atribuições e objectivos do serviço, evidenciando a experiência e
conhecimentos adequados, necessários e suficientes para o exercício
da função, o que aliás, já vem exercendo.

Nestes termos, ao abrigo do n.º 3 artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, por aplicação do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, o conselho de administração em sua reunião de 19 de Janeiro
de 2005, deliberou nomear o licenciado, Miguel Lourenço Simões,
como chefe de Divisão Municipal de Sistemas Informáticos, em co-
missão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais
períodos de tempo.

A nomeação produz efeitos a 20 de Janeiro de 2005.

Nota curricular

Nome � Miguel Lourenço Simões.
Data de nascimento � 25 de Setembro de 1966.
Nacionalidade � portuguesa.
Habilitações � licenciatura em Informática.
Lugar no quadro � especialista de informática grau 1, nível 2.
Experiência profissional � chefe de divisão em regime de substi-

tuição, desde 24 de Junho de 2004, com a responsabilidade das se-
guintes actividades:

Dirigir, coordenar e controlar as actividades inerentes à divi-
são, de acordo com directrizes superiores;

Garantir e propor � normalização dos equipamentos e software
de base, a operacionalidade e o funcionamento dos meios
informáticos, a existência de normas dos sistemas informáticos
dando cumprimento às estabelecidas;

Acompanhar a evolução tecnológica, no que concerne ao hard-
ware e software de base, e sempre que necessário propor a
sua aquisição, tendo em conta a necessidade da organização;

Assegurar o apoio aos utilizadores no uso equipamento
informático;

Manter a estabilidade e assegurar a interligação das diferentes
áreas;

Fevereiro de 1999 a Junho de 2004 � responsável por
desenvolvimento e manutenção de projectos, administração
de bases de dados, nomeadamente, SGBD, Unify Informix e
Administração de Aplicações;

Fevereiro de 2002 � responsável pela Administração de Redes
e Comunicações, administração de: SAP/R3; Servidores Win-
dows; Aplicações de controlo de Segurança (Firewall, acessos
Internet, correio electrónico).

No âmbito da formação profissional:

2004 � Segurança de Sistemas de Informação, Internacional
Faculty for Executives;

2003 � Windows 2000 Server, Datinfor;
2002 � Segurança de Sistemas Operativos e Aplicações,

Evolui Tech;
2002 � Administração de SAP, Novabase;
2001 � Windows NT Server, Datinfor;
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2000 � Implementing a Database in Microsoft SQL Server
7.0, Instituto Nacional de Administração;

2000 � Sistemas Informáticos Distribuídos, Instituto Na-
cional de Administração;

1999 � Conceitos Avançados de Linguagem SQL, Informix
Portugal.

27 de Janeiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Henrique Rosa Carreiras. 3000165484

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de técnico profissional analista especialista
(carreira técnica profissional).

Nomeação

Torna-se público que pelo meu Despacho n.º 10/CA/2005, de 7 de
Fevereiro de 2005, foram nomeadas definitivamente, nos termos do
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 47/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, no lugar de técnico profissional analista especialista, as fun-
cionárias. Maria Cecília Além Sanches Areias de Sousa e Ana Rita
Lopes Ribeiro, na sequência de concurso interno de acesso geral.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de 20
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

9 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Henrique Rosa Carreiras. 3000165486

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público, que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 18 de Outubro de 2004, deferir o pedido de
transferência efectuado pela Dr.ª Maria Celeste Alves de Castro, com
a categoria de técnica superior de 2.ª classe, do quadro de pessoal da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para o mesmo cargo do
quadro de pessoal destes Serviços Municipalizados, ao abrigo do arti-
go 25.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 Julho.

Transferência com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000165587

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 14 de Fevereiro de 2005, autorizar a
reclassificação profissional seguinte, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro � José Adriano de Castro Coutinho, reclassificado na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000165592

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 244, de
16 de Outubro de 2004, a p. 23 207, foi publicado com inexacti-
dão um aviso referente à Câmara Municipal de Évora, sob o
n.º 3000155518. Assim, no n.º 7, na entrevista profissional de se-
lecção, onde se lê, na fórmula:

A - (- B + C  + D
EPS = �������

4

Deve ler-se:

A + B + C + D
EPS = ������

4
3000165751
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

BOMCAR � AUTOMÓVEIS, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 242, Estrada da Marinha Grande,

Carreira d�Água, Barosa, Leiria

Capital social: € 668 660

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 4173.

Pessoa colectiva n.º 502971100.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, é convocada a assembleia
geral anual dos accionistas da sociedade BOMCAR � Automóveis,
S. A., para se reunir no dia 31 de Março de 2005, pelas 9 horas e
30 minutos, na sua sede social, sita na Estrada Nacional n.º 242, Es-
trada da Marinha Grande, Carreira d�Água, Barosa, Leiria, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004, bem como sobre o relatório e parecer do conselho
fiscal;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
d) Eleição dos órgãos estatutários da sociedade;
e) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da sociedade.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social da
sociedade, as propostas e demais documentos a submeter à assembleia
geral anual.

1 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Armando Gonçalves & Associados, Sociedade de Advogados,
representada por Armando Gonçalves. 1000278238

BRISA � AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.
Sede: Quinta da Torre da Aguilha, edifício BRISA,

São Domingos de Rana

Capital social: € 600 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 10 583.

Número de identificação de pessoa colectiva 500048177.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral anual da sociedade para reunir no próxi-
mo dia 28 de Março de 2005, pelas 11 horas, no Hotel Riviera, sito
na Rua de Bartolomeu Dias Junqueiro, Carcavelos, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2004;

2) Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas
consolidadas referentes ao exercício de 2004;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados líqui-
dos referentes ao exercício de 2004;

4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no exercício de 2004;

5) Proceder à apreciação do relatório de execução do plano geral
de incentivos à gestão;

6) Deliberar sobre a aquisição e a alienação de acções próprias;
7) Deliberar sobre a alteração do plano geral de incentivos à

gestão;
8) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2005-

-2007.

Serão colocados à disposição dos accionistas, na sede social e no
sítio da Internet www.brisa.pt, a partir do dia 12 de Março de 2005,

as propostas a submeter pelo conselho de administração à assembleia
geral, os relatórios que legalmente as devem acompanhar e, bem as-
sim, os demais elementos de informação preparatória previstos no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Chama-se a atenção dos accionistas para o disposto no artigo 9.º
dos estatutos da sociedade, no que se refere à participação e ao exer-
cício do direito de voto na assembleia geral, e designadamente para o
seguinte:

a) Só podem estar presentes na reunião da assembleia geral os
accionistas titulares de acções que confiram direito a voto,
correspondendo a cada 500 acções um voto;

b) O exercício do direito de voto depende da titularidade das
acções desde, pelo menos, o 8.º dia anterior à data da reu-
nião da assembleia geral e de que se mantenha essa qualidade
até à data da sua realização;

c) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio
ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao 5.º dia útil
anterior à data de realização da assembleia, de declaração
emitida, nos termos previstos no artigo 78.º do Código dos
Valores Mobiliários, por intermediário financeiro a quem
estiver cometido o serviço de registo em conta das acções,
da qual deverá constar:

i) O número de acções que, na respectiva conta, se encon-
trem registadas desde, pelo menos, o 8.º dia anterior ao
da data da realização da assembleia geral;

ii) Que foi efectuado o bloqueio em conta dessa acções
até à data de realização da assembleia geral;

d) No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum, ou um representante deste, poderá participar na
assembleia geral.

Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral, nos
termos da lei e dos estatutos, mediante simples carta, com assinatura,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e recebida na sede
da sociedade até ao 5.º dia útil anterior à data de realização da assem-
bleia geral, podendo o presidente da mesa da assembleia geral, quan-
do tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas, exigir o respec-
tivo reconhecimento notarial.

As pessoas colectivas serão representadas por a quem legalmente
couber a respectiva representação ou por quem for indicado mediante
simples carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral e recebida na sede da sociedade até ao 5.º dia útil ante-
rior à data de realização da assembleia geral.

Os accionistas que tenham um número inferior a 500 acções pode-
rão agrupar-se de forma a completar aquele número e fazer-se repre-
sentar por um dos agrupados.

Os accionistas com direito a voto poderão, de acordo com o dis-
posto no Código dos Valores Mobiliários, votar por correspondência,
desde que, até ao dia 8 de Março de 2005, façam chegar à sede da
sociedade uma comunicação dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singu-
lares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respecti-
vo bilhete de identidade), da qual conste a morada para onde devam
ser enviados os boletins de voto e demais documentação. Seguidamente,
a sociedade enviará aos accionistas em causa os respectivos boletins
de voto e demais documentação, devendo esses accionistas remeter à
sociedade, de modo que seja por esta recebido até ao 5.º dia útil an-
terior ao da realização da assembleia geral, um envelope contendo a
declaração do intermediário financeiro a quem estiver cometido o
serviço de registo das respectivas acções (emitida nos termos acima
referidos) e um outro envelope, fechado, contendo os boletins de voto
devidamente preenchidos.

Os accionistas que assim o pretendam poderão também delegar na
sociedade o pedido de emissão da declaração do intermediário finan-
ceiro a quem estiver cometido o serviço de registo das respectivas
acções, devendo para o efeito fazer chegar à sede da sociedade, até
ao dia 8 de Março de 2005, documento conferindo os necessários
poderes à sociedade (podendo os accionistas recorrer ao formulário
que, para este fim e a partir do dia 26 de Fevereiro de 2005, estará
disponível no sítio da Internet www.brisa.pt).

Os accionistas com direito a voto poderão ainda votar através do
sítio da Internet www.brisa.pt, desde que, até ao dia 8 de Março de
2005, façam chegar à sede da sociedade uma comunicação (elaborada
de acordo com o modelo constante daquele sítio da Internet) dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, com assinatura reconheci-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 25 de Fevereiro de 20054252

da (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acom-
panhada de fotocópia do respectivo bilhete de identidade), da qual
conste uma palavra chave seleccionada pelo accionista e um endere-
ço electrónico para onde pretenda que seja enviada a palavra chave
a ser disponibilizada pela sociedade (a qual, em conjunto com aque-
la outra, permitirá aceder ao respectivo boletim de voto no já refe-
rido sítio da Internet www.brisa.pt). Estes accionistas poderão exer-
cer o seu direito de voto no período compreendido entre as 0 horas
do dia 12 de Março de 2005 e as 17 horas do dia 24 de Março de
2005. Só serão considerados os votos dos accionistas relativamente
aos quais seja recebida, até ao 5.º dia útil anterior ao da realização da
assembleia geral, a declaração do intermediário financeiro a quem
estiver cometido o serviço de registo das respectivas acções, emitida
nos termos acima referidos.

O escrutínio dos votos por correspondência e pela Internet será
efectuado pela mesa da assembleia geral, por adição aos votos ex-
pressos na assembleia.

10 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vasco Vieira de Almeida. 3000165185

CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS, S. A.
Sede: Rua da Capela 4, Quinta da Sardinha,

2495-185 Santa Catarina da Serra

Capital social: € 3 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 2933.

Pessoa colectiva n.º 502197714.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas para a reunião da assembleia
geral, a realizar na sede social, no dia 31 de Março de 2005, pelas
18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao
exercício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A assembleia geral será composta pelos accionistas com direito a,
pelo menos, um voto, desde que, no mínimo 15 dias antes da data
designada para a assembleia geral, as acções estejam registadas ou
depositadas na sociedade, num estabelecimento bancário ou em soci-
edade corretora de títulos mobiliários.

Cada 100 acções confere direito a um voto, podendo os accionis-
tas fazer-se representar, nos termos previstos na lei, mediante procu-
ração ou simples carta dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia
Geral.

16 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Clementina Carreira dos Santos. 1000278237

CAIS DA ARROZEIRA MERCANTIL � EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: lugar do Cavaco, 96, 4400-408 Vila Nova de Gaia

Capital social: € 50 010

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Gaia sob o n.º 8166.

Pessoa colectiva n.º 500067740.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da Cais da Arrozeira Mercantil �
 Exploração de Imóveis, S. A., para a assembleia geral da sociedade a
realizar no próximo dia 31 de Março de 2005, pelas 11 horas, na sua
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório, balanço e contas da administra-
ção e o parecer do fiscal único relativos ao exercício de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Deliberar sobre a nomeação dos órgãos sociais para o triénio

de 2005-2007;
4) Deliberação sobre outros assuntos de interesse da socie-

dade;

5) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Têm direito a estar presentes na assembleia e aí discutir e votar os
accionistas que, até 10 dias antes da data fixada para a reunião, tive-
rem registado as suas acções em seu nome nos livros da sociedade ou
depositado nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito.

7 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165916

CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S. A.
Sede: Rua de Cândido dos Reis, 171, Amarante

Capital social: € 47 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 30.

Pessoa colectiva n.º 500073945.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
desta sociedade a reunir em assembleia geral anual no dia 31 de Mar-
ço de 2005, pelas 15 horas, na sede social, Rua de Cândido dos Reis,
171, em Amarante, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e votar o relatório de gestão e as contas do exerci-
do de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral dos actos de administração e

fiscalização da sociedade no ano de 2004;
4) Proceder à eleição dos membros do conselho de administra-

ção para o ano civil de 2005;
5) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Notas

I � Os documentos em apreciação na ordem de trabalhos estarão
à disposição dos Srs. Accionistas na sede social da empresa durante os
15 dias anteriores à data da reunião da assembleia geral anual, de acordo
com a nova redacção do artigo 289.º, n.º 1, alínea e), do Código das
Sociedades Comerciais.

II � Nos termos estatutários, são condições de participação e
voto na assembleia geral:

«ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
registo ou do depósito das acções em seu nome e até 10 dias antes da
reunião de um número de acções que confira direito a pelo menos um
voto.

3 � O depósito previsto no número anterior deverá efectuar-se
na própria sociedade ou numa instituição de crédito; neste último caso,
os accionistas deverão comprovar o depósito perante a sociedade até
cinco dias antes da data da assembleia geral.

4 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a

100 podem agrupar-se nos termos legais a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os repre-
sente.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito. Os accionistas que sejam pesso-
as colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nomeada
pela respectiva administração ou direcção.

4 � As representações previstas nos anteriores n.os 2 e 3 devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta
entregue na sede social, até cinco dias antes da data da reunião, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela própria
sociedade.»

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Fernando Nandim de Carvalho. 3000165842
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CINE TEATRO SILVENSE, S. A.
Sede: Rua do Dr. Nobre de Oliveira, 8300 Silves

Capital social: € 50 400

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Silves sob o
n.º 178.

Pessoa colectiva n.º 500330061.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para efeitos da alínea a) do artigo 22.º dos estatutos
desta sociedade, convoca-se a assembleia geral ordinária para reunir
no dia 31 de Março do corrente ano, pelas 21 horas, na sua sede, em
Silves, com o fim de:

1) Discussão e aprovação do relatório e contas do exercício de
2004;

2) Outros assuntos de interesse.

Se por falta de número legal de accionistas ou de representação de
capital se não puder deliberar naquele dia, fica desde já designado o
dia 18 de Abril próximo, à mesma hora e no mesmo local, para se
efectuar a reunião.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 1000278240

CROVAM-ARRAN, INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTO, S. A.
Sede: Zona Industrial da Mota, Rua 5, Gafanha
da Encarnação, apartado 550, 3834-909 Ílhavo

Capital social: € 1 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o
n.º 2, a fl. 2 do Livro C-1.

Contribuinte n.º 501350721.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral ordinária dos accionistas da CROVAM-
-ARRAN, Indústria de Componentes Auto, S. A., para reunir no dia
29 de Março de 2005, às 10 horas e 30 minutos, na sede social da
empresa, para deliberar sobre os seguintes pontos da ordem de traba-
lhos:

1) Discussão e votação do relatório e contas relativos a 2004;
2) Discussão e votação sobre a aquisição, por compra e venda

de parte do estabelecimento comercial da AUTEXPORT �
Importação e Exportação, L.da, através de trespasse;

3) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Caso à hora marcada não esteja presente a maioria dos accionistas,
a reunião iniciar-se-à uma hora mais tarde com qualquer número de
presenças.

Nos termos da lei e dos estatutos, poderão participar na assembleia
geral os Srs. Accionistas que demonstrem, com cinco dias de antece-
dência, possuírem um mínimo de 10 acções.

16 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno Pedro Teixeira Matos. 3000165938

COMPANHIA NACIONAL DE FIAÇÃO E TECIDOS
DE TORRES NOVAS, S. A.

(sociedade aberta)
Sede: Rua da Fábrica, Torres Novas

Capital social: € 2 112 500

Matriculada sob n.º 1283 na Conservatória do Registo Comercial de
Torres Novas.

Número de identificação de pessoa colectiva 500068992.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia
geral na sede social em Torres Novas, no dia 29 de Março de 2005,
pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
os restantes documentos de prestações de contas relativos
ao exercício de 2004;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de re-
sultados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à ratificação da cooptação de um membro do con-
selho de administração;

5) Proceder à eleição de um membro para o conselho de ad-
ministração (para conclusão do mandato de 2002-2005);

6) Proceder à eleição de um vogal do conselho fiscal (para con-
clusão do mandato de 2004-2007);

7) Proceder à eleição do vogal suplente para o conselho fiscal
(para conclusão do mandato de 2004-2007).

De acordo com os estatutos, podem participar na assembleia geral
todos os accionistas com direito a voto, desde que as respectivas ac-
ções estejam averbadas ou depositadas em seu nome, na sede da socie-
dade ou em instituição de crédito, com 10 dias, pelo menos, de ante-
cedência. A cada 100 acções corresponde um voto.

Os accionistas com direito a voto nos termos referidos nos estatu-
tos da sociedade poderão, de harmonia com o disposto no arti-
go 22.º do Código dos Valores Mobiliários, exercê-lo por correspon-
dência, através de declaração por si assinada, onde manifestem de
forma inequívoca o sentido do seu voto em relação a cada um dos
pontos da ordem de trabalhos da assembleia.

As declarações de voto, acompanhadas dos documentos referidos
no parágrafo anterior, deverão ser inseridas em envelope fechado,
endereçado ao presidente da mesa da assembleia geral, apresentadas
em mão na sede da sociedade, ou aí recebidas, através de correio
registado, até oito dias antes da realização da assembleia.

O escrutínio dos votos por correspondência será feito pela mesa
da assembleia geral, por adição aos votos expressos na assembleia,
considerando-se, na hipótese de agrupamento, os votos relativamen-
te aos quais os diversos titulares indiquem a vontade de agrupar e
preencham os requisitos para tal.

Para que a assembleia geral possa deliberar validamente em primei-
ra convocatória têm de estar presentes ou representados pelo menos
cinco accionistas titulares de mais de metade das acções correspon-
dentes ao capital social.

Os documentos de prestação de contas encontram-se à disposição
dos Srs. Accionistas, na sede social, a partir do dia 14 de Março,
conforme o artigo 289.º, n.º 1, alínea e), do Código das Sociedades
Comerciais.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Francisco Maria F. C. Seabra. 3000165818

COSEC � COMPANHIA DE SEGURO DE CRÉDITOS, S. A.
Sede: Avenida da República, 58, Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1116.

Pessoa colectiva n.º 500726000.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os accio-
nistas da COSEC � Companhia de Seguro de Créditos, S. A., para se
reunirem em assembleia geral na sede da sociedade, no dia 30 de Março
de 2005, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar e votar a proposta do conselho de administração

de alteração dos artigos 11.º, 14.º e 15.º dos estatutos da so-
ciedade, cujo texto fica à disposição dos Srs. Accionistas, na
sede social, a partir da data de publicação deste aviso;

5) Eleger os titulares do conselho de administração e da mesa
da assembleia geral para o triénio de 2005-2007;

6) Eleger o fiscal único e o respectivo suplente para o triénio
de 2005-2007;

7) Eleger a comissão de vencimentos, prevista na alínea e) do
artigo 11.º dos estatutos.

Faz-se notar que:

a) Têm direito a participar na reunião os accionistas titulares
de, pelo menos, 100 acções;
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b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) A comprovação da qualidade de accionista faz-se pelo

averbamento das acções no respectivo livro de registo com
a antecedência mínima de oito dias úteis sobre a data da
reunião.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
geral, (Assinatura ilegível.) 3000165896

C. L. C. � COMPANHIA LOGÍSTICA
DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Sede: Parque de Aveiras, Estrada Nacional n.º 366,
Rua Dezoito, Aveiras de Cima, 2050 Azambuja

Capital social: € 25 000 000, integralmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Azambuja sob
o n.º 462.

Número de identificação de pessoa colectiva 503206270.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade para reunir no próximo
dia 30 de Março de 2005, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede so-
cial, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004, bem como demais documentos de prestação de
contas;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Requisitos da participação e do exercício do direito de voto na
assembleia geral da C. L. C. � Companhia Logística de Combustíveis,
S. A. (artigo 11.º dos estatutos):

«1 � Na assembleia geral só podem participar os accionistas com
direito de voto, os seus representantes, os membros da respectiva mesa,
do conselho de administração e do fiscal único e outras pessoas que
sejam autorizadas pelo presidente da mesa, salvo se a assembleia re-
vogar esta autorização.

2 � Cada grupo de 100 acções dá direito a um voto.
3 � Para participar na assembleia geral é indispensável que as ac-

ções estejam averbadas em nome do accionista até cinco dias antes.
4 � O accionista que seja pessoa singular só pode ser representado

pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por outro accionista ou
por um membro do conselho de administração.

5 � No caso de compropriedade de acções, só um dos
comproprietários, com poderes especiais dos restantes, pode partici-
par na assembleia geral.»

18 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165952

COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO
URBIFUNDO, S. A.

Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247,
Edifício São José, Cascais

Capital social: € 475 000

Matrícula n.º 8682 da Conservatória do Registo Comercial de Cas-
cais.

Pessoa colectiva n.º 502135794.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade Companhia Gestora do Fundo Imobiliário Urbifundo, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 31 de Março de
2005, pelas 15 horas, na sede da sociedade, sita na Alameda dos Com-
batentes da Grande Guerra, 247, Edifício São José, em Cascais, para
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e contas do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, tanto da soci-
edade gestora como do fundo imobiliário Urbifundo;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de re-
sultados da sociedade gestora e do fundo imobiliário
Urbifundo;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos membros do conselho de administra-
ção e determinar o período do respectivo mandato e remu-
neração;

5) Proceder à eleição do fiscal único e do fiscal suplente e de-
terminação do período do respectivo mandato;

6) Proceder à eleição da mesa da assembleia geral e determina-
ção do período do respectivo mandato;

7) Discutir e deliberar sobre as medidas a tomar no âmbito do
artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

Os documentos respeitantes aos n.os 1 e 2 da ordem de trabalhos,
apresentados pelo conselho de administração e pelo fiscal único,
encontrar-se-ão à disposição dos accionistas durante os 15 dias ante-
riores à data da realização da assembleia geral.

Informam-se, ainda, os accionistas da sociedade de que, nos ter-
mos do artigo 14.º dos estatutos, a participação e votação na as-
sembleia geral depende do registo de, pelo menos, 1 acção, em seu
nome, nos livros da sociedade, pelo menos 10 dias antes da data da
realização da assembleia geral ou da prova de depósito em institui-
ção de crédito com a mesma antecedência. Mais se informa que, ao
abrigo do artigo 15.º dos estatutos da sociedade, a cada acção cor-
responde um voto.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Lowndes Marques. 3000165939

CMDR � CENTRO MÉDICO DE DOENÇAS RENAIS, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 112,
rés-do-chão, Porto

Capital social: € 60 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 39 161.

Pessoa colectiva n.º 501531831.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade CMDR � Centro Médico de Doenças Renais, S. A., para se
reunirem em assembleia geral no próximo dia 30 de Março de 2005,
pelas 11 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida do Dr. Antunes
Guimarães, 112, rés-do-chão, no Porto, para deliberar sobre a seguin-
te ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Apreciar o relatório de gestão, balanço e demais do-
cumentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2004;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos relativos ao exercício de 2004;

Ponto 3 � Apreciar a actuação da administração e fiscalização
da sociedade durante o exercício de 2004;

Ponto 4 � Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o
triénio de 2005-2007.

Poderão exercer o direito de voto na assembleia geral os accionis-
tas possuidores de, pelo menos, 100 acções. A cada 100 acções cor-
responde um voto. Os accionistas possuidores de menor número de
acções poderão agrupar-se por forma a completar o mínimo exigido
e fazer-se representar por um dos agrupados.

A demonstração da qualidade de accionista é feita por intermédio
de documento comprovativo do depósito das acções em estabeleci-
mento bancário ou nos cofres da sociedade até ao 5.º dia anterior ao
da reunião.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165941

DIERRE IBÉRICA, INDÚSTRIA DE PORTAS, S. A.

Sede social: Godinho, Zona Industrial de Lameiras, Óvoa, Santa
Comba Dão

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba
Dão sob o n.º 758, de 10 de Maio de 2001.

Pessoa colectiva n.º 503982547.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, são convocados os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral, nas instalações
da Empresa sitas na Rua do Prof. Henrique de Barros, Edifício Dierre,
Prior Velho, no dia 30 de Março de 2005, pelas 11 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o biénio de 2005-

-2006;
5) Deliberar sobre a remuneração dos órgãos sociais;
6) Discutir e deliberar sobre qualquer proposta apresentada pelo

conselho de administração ou por qualquer accionista.

Nos termos do artigo 11.º do contrato da sociedade, a cada ac-
ção corresponde um voto e qualquer accionista com direito a partici-
par na assembleia geral poderá fazer-se representar por outro accio-
nista, por um membro do conselho de administração da sociedade
ou ainda pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, mediante uma
simples carta dirigida ao presidente da mesa indicando o nome e do-
micílio do representante.

Os accionistas que forem pessoas colectivas serão representados
pelos seus representantes legais ou por mandatários devidamente cons-
tituídos.

São colocados à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, a
partir do dia 13 de de Março de 2005, todos os elementos de infor-
mação preparatória da assembleia geral, nos termos do artigo 289.º
do Código das sociedades Comerciais.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel de Sousa Nobre. 3000165895

DRT � DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
E TÉCNICOS EM SAÚDE, S. A.

Sede: Rua da Torre, 100, apartado 705, 2750-768 Cascais

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 11 688.

Contribuinte n.º 504522582.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral de
accionistas para reunir em sessão extraordinária, pelas 11 horas do
dia 31 de Março de 2005, no Hotel Cidadela, sito na Avenida de 25
de Abril, 2754-517 Cascais, em virtude de a sede da sociedade não
possuir condições bastantes para a sua realização, sendo a ordem de
trabalhos a seguinte:

Ponto 1 � Deliberar sobre a mudança da sede social;
Ponto 2 � Alteração ao artigo 9.º dos estatutos.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165877

DIMPORTO � DESIGN E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Gonçalo Cristóvão, 78-86, 4000 Porto

Capital social: € 498 750,50, totalmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2016.

Contribuinte n.º 503163724.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração, convoco os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 30 de Mar-

ço de 2005, pelas 10 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-

dade;
4.º Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-

-2008;
5.º Demissões e substituições nos órgãos sociais;

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165853

E. T. C. G. � EMPRESA TURÍSTICA DO CAMPO
GRANDE, S. A.

Sede: Lado Ocidental do Jardim do Campo Grande,
1700-089 Lisboa

Capital social: € 125 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º
53 931.

Identificação de pessoa colectiva n.º 500852987.

CONVOCATÓRIA

Tendo sido requerida pela accionista Sociedade Hoteleira Camaro-
gra, L.da, ao abrigo do disposto no artigo 378.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, a inclusão na ordem de trabalhos da assem-
bleia geral ordinária convocada para reunir do dia 29 de Março de
2005, pelas 11 horas e 30 minutos, um n.º 5.º na ordem de trabalhos
com a seguinte formulação:

«5.º Deliberar sobre alteração dos artigos 9.º, 10.º e 11.º do pacto
social da sociedade em conformidade com as seguintes propostas de
alteração:

�CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A administração de todos os negócios e interesses da socie-
dade será exercida por um administrador único.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um único adminis-
trador.

3 � O administrador fica dispensado de prestar caução.

ARTIGO 10.º

Ao administrador único competem os mais amplos poderes de ad-
ministração nos negócios sociais, designadamente:

1) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas ac-
ções e comprometer�se com árbitros;

2) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou aos presentes estatutos;

3) Nomear directores ou procuradores, mesmo estranhos à so-
ciedade, sempre sem quebra da sua responsabilidade, bem
como encarregar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas,
do desempenho por conta e em nome da sociedade, de algu-
ma ou de algumas das suas actividades;

4) Criar ou suprir quaisquer delegações, filiais, sucursais ou ou-
tra forma de representação, em qualquer local do País ou no
estrangeiro, e marcar-lhes o seu âmbito de acção;

5) Adquirir e alienar bens e direitos, móveis e imóveis e onerá-
-los por qualquer forma;

6) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos seus mem-
bros e escolher de entre os accionistas qual deva preencher
as vagas até à primeira assembleia geral, que deverá confir-
mar a nomeação ou eleger outros;

7) Decidir sobre a participação, sua forma e respectivo quanti-
tativo, no capital social de outras empresas singulares ou
colectivas, fixando as matérias sobre as quais os represen-
tantes referidos não poderão tomar decisões sem prévia au-
diência do conselho de administração;

8) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer
formas de remuneração ou regalias às pessoas singulares ou
colectivas previstas no n.º 3) do presente artigo;
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9) Deliberar sobre assuntos que, nos termos do n.º 8) do pre-
sente artigo, lhe sejam postos pelos representantes da soci-
edade noutras empresas, nomeada e expressamente quando
nessas empresas esses e outros sejam resolvidos por quórum
especial.

ARTIGO 11.º

O administrador único poderá ao abrigo do disposto no artigo 391.º,
n.º 7, do Código das Sociedades Comerciais nomear mandatários ou
procurador para a prática de actos ou categorias e actos.�»

foi acrescentado, em consequência, o referido novo n.º 5.º à ordem
de trabalhos.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel de Jesus da Silva. 3000165915

EDP � ENERGIAS DE PORTUGAL, S. A.

(sociedade aberta)

Sede social: Praça do Marquês de Pombal, 12,
1250-162 Lisboa

Capital social: € 3 656 537 715

Matrícula n.º 1805 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Número de identificação de pessoa colectiva 500697256.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

De harmonia com o disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, é convocada a assembleia geral anual da
EDP � Energias de Portugal, S. A., com a qualidade de sociedade
aberta, com sede social na Praça do Marquês de Pombal, 12, 1250-
-162 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 500697256,
com o capital social de € 3 656 537 715, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1805, para reunir no
Auditório I do Centro de Reuniões da FIL, Rua do Bojador, Parque
das Nações, em Lisboa, no dia 31 de Março de 2005, às 10 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação dos documentos de prestação de contas do exer-
cício de 2004, incluindo o relatório de gestão e contas, o
relatório anual e parecer do fiscal único e a certificação le-
gal de contas;

2) Apreciação dos documentos consolidados de prestação de
contas do exercício de 2004, incluindo o relatório consoli-
dado de gestão, as contas consolidadas, o relatório anual e
parecer do fiscal único e a certificação legal de contas;

3) Apreciação da proposta de aplicação de resultados do exer-
cício de 2004;

4) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das
Sociedades Comerciais;

5) Autorização ao conselho de administração para aquisição e
alienação de acções próprias pela EDP e sociedades partici-
padas;

6) Autorização ao conselho de administração para aquisição e
alienação de obrigações próprias pela EDP e sociedades par-
ticipadas.

Informação aos Srs. Accionistas � requisitos de participação na
assembleia e exercício do direito de voto:

a) De harmonia com o disposto no artigo 12.º do contrato de
sociedade, às reuniões da assembleia geral só podem assistir
accionistas com direito de voto, sem prejuízo do direito de
agrupamento nos termos da lei;

b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) Os accionistas apenas podem participar na assembleia geral,

pessoalmente ou por representação ou exercer o seu direito
de voto por correspondência, por via postal ou electrónica,
se forem titulares de acções desde, pelo menos, o 15.º dia
anterior à data da realização da assembleia e desde que man-
tenham essa qualidade até à data da sua realização;

d) A representação é efectuada por carta, com assinatura,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e endereçada
para a sede social, sita na Praça do Marquês de Pombal, 12,
1250-162 Lisboa;

e) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio
ao presidente da mesa da assembleia geral, para a sede social,

com pelo menos oito dias de antecedência em relação à data
de realização da assembleia, de declaração emitida e autenti-
cada pelo intermediário financeiro do registo em conta das
acções da qual deverá constar que as acções em causa se
encontram registadas na respectiva conta desde, pelo me-
nos, o 15.º dia anterior à data da realização da assembleia e
que foi efectuado o bloqueio em conta dessas acções até à
data da assembleia.

De harmonia com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários e no artigo 12.º do contrato de sociedade, os accionistas
habilitados a participar na assembleia podem exercer o seu direito de
voto por correspondência sobre cada um dos pontos da ordem de
trabalhos, mediante carta, com assinatura idêntica à do bilhete de
identidade, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral por
correio registado com aviso de recepção remetido para a sede social
até ao dia 23 de Março de 2005. No mesmo envelope deve ser envi-
ada fotocópia legível do bilhete de identidade de quem assina a carta.

De harmonia com recomendação da CMVM, os accionistas habili-
tados a participar na assembleia poderão exercer o seu direito de voto
por correspondência por via electrónica; para o efeito, deverão ma-
nifestar essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral, jun-
to da sede social ou através da página da EDP na Internet (www.edp.pt),
até 21 de Março de 2005; em sequência, receberão uma carta regista-
da, endereçada para a morada constante da declaração do intermedi-
ário financeiro de registo dos valores mobiliários, contendo o endere-
ço electrónico a utilizar para exercício do direito de voto e um código
identificador (password) a mencionar na mensagem de correio elec-
trónico com que o accionista poderá exercer, até 29 de Março de
2005, o seu direito de voto.

A partir de 16 de Março próximo serão facultados aos Srs. Accio-
nistas, para consulta na sede social, os documentos e informações
respeitantes a esta assembleia.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Archer Galvão Teles. 3000165951

E. T. M. A. � EMPRESA TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES DO ALENTEJO, S A.

Sede: lugar das Cabanas, Bencatel, 7160-999 Vila Viçosa

Capital social: € 1 500 000

Matrícula n.º 72 da Conservatória do Registo Comercial de Vila Viço-
sa.

Pessoa colectiva n.º 500101566.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

A requerimento do conselho de administração e nos termos legais
e estatutários, convoco a assembleia geral anual para se reunir no
próximo dia 31 de Março de 2005, pelas 11 horas, na sede social,
sita no lugar das Cabanas, Bencatel, em Vila Viçosa, com a seguinte
ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e as contas do exercício de 2004;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Nos termos do artigo 19.º dos estatutos:

«1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que possu-
am, pelo menos, 5 acções.

2 � A cada acção corresponde um voto.»

Nos termos do artigo 20.º dos estatutos:

«1 � O exercício do direito de voto depende do averbamento, em
nome do accionista, de um número de acções a que correspondam,
pelo menos, 25 votos.

2 � Para conferirem direito de voto terão os averbamentos de estar
feitos com a antecedência mínima de oito dias em relação à data
marcada na convocação para a primeira reunião da assembleia.

3 � Os accionistas que possuam menos acções do que as exigidas
para os efeitos do n.º 1 deste artigo poderão agrupar-se e fazer-se
representar por um dos agrupados, devendo o averbamento das res-
pectivas acções, para efeitos do agrupamento, estar feito com a an-
tecedência mínima estabelecida no n.º 2.»
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Os documentos e propostas a submeter à apreciação da assembleia
geral encontram-se ao dispor dos Srs. Accionistas na sede social 15 dias
antes da data em que terá lugar esta assembleia.

4 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alain Georges Emile Demoustier. 3000165878

FINGROW � INVESTIMENTOS E IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de França, 729, Porto

Capital social: € 250 000

Matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto sob
o n.º 50 426.

Pessoa colectiva n.º 502979925.

Assembleia geral de sócios

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos legais e estatutários, convoca-se a
assembleia geral de Sócios da FINGROW � Investimentos e Imóveis,
L.da, para uma reunião que terá lugar no próximo dia 31 de Março de
2005, pelas 15 horas, na sede desta sociedade, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação da so-
ciedade SILVIAGRI � Sociedade Silvícola e Agrícola, L.da,
na FINGROW � Investimentos e Imóveis, L.da;

2.º Deliberar atribuir a qualquer gerente da FINGROW � Inves-
timentos e Imóveis, L.da, os necessários poderes para, em
nome e representação da sociedade, praticar os actos ade-
quados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escri-
tura pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e
4, informa-se que o referido projecto de fusão foi registado junto da
competente 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto, pela
apresentação n.º 4 de 20 de Janeiro de 2005, conforme aviso publi-
cado, encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documen-
tação anexa, à disposição na sede da sociedade.

18 de Fevereiro de 2005. � A Sócia Gerente, Maria Luísa de
Amorim Crava de Sousa Ribeiro. 3000165855

FERROLEIRIA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
SIDERÚRGICOS E DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Regueira de Pontes, Leiria

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 3754/920204.

Número de identificação de pessoa colectiva 502693509.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os accionistas da firma FERROLEIRIA � Co-
mércio de Materiais Siderúrgicos e de Construção, S. A., para reuni-
rem na sede social, no dia 30 de Março de 2005, pelas 15 horas, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de 2004;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade.

18 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Mendes Dinis Lucas. 3000165850

FIAÇÃO E TECIDOS OLIVEIRA, FERREIRA, S. A.

Sede social: Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão

Capital social: € 6 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Famalicão, a fl. 5 do livro C-1.

Pessoa colectiva n.º 500115095.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anu-
al dos accionistas da Fiação e Tecidos Oliveira, Ferreira, S. A., para
reunir na sede, situada em Riba de Ave, no dia 30 de Março de 2005,
pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do
exercício de 2004;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação dos resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 31 de
Março de 2005-31 de Março de 2008;

5) Assuntos de interesse.

Têm direito a estar presentes na assembleia geral os accionistas
titulares de 100 ou mais acções averbadas em seu nome nos regis-
tos da sociedade ou depositadas nos cofres de uma instituição de
crédito, devendo o depósito ser comprovado por carta emitida por
essa instituição que dê entrada na sociedade até ao início da as-
sembleia.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
Para poderem participar e votar, os titulares de menos de 100

poderão agrupar-se de forma a completar o mínimo exigido, fazendo-se
representar por um só de entre eles.

Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se repre-
sentar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa atribuir
esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se representar
por uma pessoa física que para o efeito designarem.

Todas as representações previstas serão comunicadas ao presiden-
te da mesa da assembleia geral por carta, com a assinatura reconhe-
cida notarialmente ou autenticada pela sociedade.

18 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Augusto Aguiar-Branco. 3000165908

FEG � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 19,
rés-do-chão, sala 14, Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 12 941.

Número de identificação de pessoa colectiva 502269588.

Assembleia geral anual de accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da FEG � Actividades Imobiliárias,
S. A., para se reunirem em assembleia geral anual na sede da socieda-
de, pelas 17 horas do dia 31 de Março de 2005, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório de ges-
tão e do balanço e contas relativamente ao exercício de
2004;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação dos resul-
tados;

3.º Proceder à apreciação global da administração e da fiscaliza-
ção da sociedade;

4.º Proceder à eleição dos corpos sociais.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
elementos que, conjuntamente com as propostas do conselho de ad-
ministração, serão submetidos à assembleia geral.

Podem participar na assembleia os accionistas que forem detento-
res de pelo menos 100 acções e as tenham registadas no respectivo
livro, depositadas numa instituição de crédito ou depositadas na so-
ciedade, em qualquer dos casos desde oito dias antes da data da assem-
bleia.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Pedro Rosas de Carvalho Guimarães. 3000165854
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GEOTRÊS � SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde
de Alvalade, 5.º e 6.º, freguesia do Lumiar, 1600-616 Lisboa

Capital social: € 5 500 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 68 379.

Pessoa colectiva n.º 501980172.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 12.º dos estatutos da sociedade
anónima denominada GEOTRÊS � Sociedade de Gestão e Investi-
mento Imobiliário, S. A., convocam-se os Srs. Accionistas para a
assembleia geral ordinária a realizar na sede da Sociedade pelas 11 ho-
ras e 30 minutos do próximo dia 31 de Março do corrente ano, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as
contas do exercício referentes a 2004;

Ponto 2 � Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de
resultados;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade;

Ponto 4 � Apreciação da situação da Sociedade face aos capi-
tais próprios e deliberar sobre: i) a dissolução da Sociedade; ii)
a redução do capital social para montante não inferior ao
capital próprio da Sociedade, e iii) a realização pelos sócios de
entradas para reforço da cobertura do capital;

Ponto 5 � Apreciação e discussão de qualquer outro assunto de
interesse para a Sociedade.

Os documentos referentes aos assuntos constantes da ordem de
trabalhos encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para con-
sulta, na sede da Sociedade durante os 15 dias anteriores à data de
realização da assembleia geral.

Nos termos do artigo 10.º do contrato de sociedade, apenas pode-
rão participar na referida assembleia accionistas que possuam 4 ou
mais acções averbadas em seu nome ou que façam prova do seu depó-
sito em instituição depositária até 21 dias antes da reunião.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Assembleia Geral,
Miguel de Azeredo Perdigão. 3000165834

HAGEN, SGPS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Em cumprimento do disposto no artigo 377.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas da HAGEN,
SGPS, S. A., sociedade anónima gestora de participações sociais com
o capital social de € 50 000, pessoa colectiva
n.º 505441942, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa com o n.º 11 519 e com sede na Avenida de Barbosa du
Bocage, 113, rés-do-chão, em Lisboa, para reunir em assembleia ge-
ral na sede da sociedade, no próximo dia 30 de Março de 2005, pelas
10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Eleição dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2005-2008.

18 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Edgard Collet-Meygret de Mendonça Perry da Câ-
mara. 3000165926

HIPOLOESTE � MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Rua de Teresa de Jesus Pereira, 24, C e D,
2560-364 Torres Vedras

Capital social: € 209 158

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras
sob o n.º 1146.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas da HI-

POLOESTE � Material Eléctrico, S. A., para se reunirem em assem-
bleia geral no próximo dia 28 de Março de 2005, às 19 horas, na sede
da sociedade, sita na Rua de Teresa de Jesus Pereira, 24, C e D, 2560-
-364 Torres Vedras, com a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e as con-
tas da administração respeitantes ao exercício de 2004;

2) Discussão e deliberação sobre a proposta de aplicação dos
resultados do mesmo exercício;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade.

Nos termos estatutários, têm direito a voto os Srs. Accionistas
possuidores de, pelo menos, 500 acções, averbadas em seu nome no
competente livro de registo de acções da sociedade ou depositadas na
sede social ou no balcão de Torres Vedras do Banco Totta & Açores
até 10 dias antes da data da assembleia geral.

Os Srs. Accionistas que não sejam possuidores do número de ac-
ções referidas no parágrafo anterior poderão agrupar-se de forma a
completá-lo, devendo as correspondentes acções encontrar-se nas
restantes condições referidas no mesmo parágrafo. Neste caso, os
Srs. Accionistas em questão far-se-ão representar por um só deles, cujo
nome deverá ser indicado em carta dirigida ao presidente da mesa,
com as assinaturas de todos, reconhecidas por notário, e por aquele
recebida até ao momento de dar início à sessão.

Os Srs. Accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar na assembleia geral por um administrador da sociedade, pelos res-
pectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, ou por outros accio-
nistas, bastando, para prova do mandato, uma simples carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue a este até ao
início dos trabalhos.

Os Srs. Accionistas dados por incapazes e os que sejam pessoas co-
lectivas serão representados pela pessoa a quem legal ou voluntaria-
mente couber a respectiva representação.

Podem assistir à assembleia geral os membros do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal e da mesa da assembleia geral quer
sejam ou não accionistas e independentemente do número de acções
que possuam, caso sejam accionistas.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Jorge Marques Tomé. 1000278239

HELLER FACTORING PORTUGUESA, S. A.

Sede social: Rua de Castilho, 39, 14.º, 1250-068 Lisboa

Capital social: € 12 500 000

Matrícula n.º 44 665 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Pessoa colectiva n.º 500723516.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
dos accionistas da Heller Factoring Portuguesa, S. A., para reunir no
dia 31 de Março de 2005, pelas 12 horas, na sede social da sociedade
com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação dos resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no ano de 2004;

4) Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de
2005-2007;

5) Deliberar sobre a eleição da comissão de vencimentos pre-
vista no n.º 3 do artigo 9.º dos estatutos para o triénio de
2005-2007;

6) Deliberar sobre uma proposta de aquisição de acções próprias.

Têm assento na assembleia geral e direito a voto os accionistas
titulares de pelo menos 100 acções averbadas em seu nome até oito
dias antes da assembleia geral, nos termos do disposto nos artigos 20.º
e 21.º dos estatutos.

Os elementos de informação previstos no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos accionis-
tas na sede da sociedade, para consulta, durante os 15 dias anteriores
à data da assembleia geral.

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jesus Rodriguez Fernandez. 3000165950
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ICA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S. A.

Sede: Avenida de Manuel da Maia, 46-A, 1000-203 Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 61 815.

Contribuinte n.º 501426230.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas desta sociedade para se reunirem em
assembleia geral, a realizar na sua sede social no dia 31 de Março de
2005, pelas 18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Discussão e votação do balanço e contas do exercício de 2004 e
deliberação sobre a aplicação dos resultados.

O balanço e os anexos encontram-se à disposição dos accionistas
na sede social.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Hélder Felizardo. 3000165849

IMAVIZ � IMOBILIÁRIA AVIZ, S. A.

(em liquidação)

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º,
1050-122 Lisboa

Capital social: 100 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 097.

Pessoa colectiva n.º 500136785.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, designadamente do disposto no artigo 155.º do
Código das Sociedades Comerciais e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas a reunirem-se em assembleia geral ordinária, no dia
29 de Março de 2005, pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita
na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciar, discutir e votar o relatório de prestação de contas
anual apresentado pelos liquidatários da sociedade, respeitante
ao exercício de 2004, bem como o respectivo parecer do
fiscal único;

2) Discutir e votar uma proposta dos liquidatários tendente à
prorrogação do prazo de liquidação da sociedade, nos termos
do n.º 2, do artigo 150.º do Código da Sociedades Comer-
ciais.

A assembleia funcionará em primeira convocatória, de harmonia
com o disposto nos estatutos, quando estejam presentes ou represen-
tados accionistas cujas acções correspondam a 30 % do capital social,
e meia hora depois, em segunda convocatória, com qualquer repre-
sentação de capital.

18 de Fevereiro de 2005. �  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno de Santa Maria Gomes de Andrade. 3000165871

IMPAR � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: lugar do Monte, 4615-191 Lixa, Figueiró (Santiago),
Amarante

Capital social: € 6 363 810

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 2220.

Pessoa colectiva n.º 502896183.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto nos artigos 10.º, 11.º, 12.º e 13.º dos estatu-
tos e do disposto nos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco uma assembleia geral ordinária dos accionistas

da sociedade comercial IMPAR � Imóveis e Participações So-
ciais, S. A., para reunir na sua sede acima indicada no dia 28 de Mar-
ço de 2005, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação, discussão e votação do relatório da gestão, das
contas do exercício e os demais documentos elaborados e
apresentados pelo conselho de administração e ainda do
parecer do fiscal único, relativos ao ano de 2004;

2) Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação de
resultados do exercício;

3) Apreciação, discussão e votação da actividade da adminis-
tração em geral e da fiscalização;

4)  Qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

Podem participar na assembleia geral todos os accionistas detento-
res de, pelo menos, 1000 acções, ou o representante de um grupo de
accionistas que perfaçam aquele número de acções.

Conforme previsto no n.º 2 do artigo 12.º dos estatutos, verificando-
-se a impossibilidade da realização da assembleia geral na data e hora
indicadas por falta de quórum, esta reunirá no dia 18 de Abril de 2005,
pelas 15 horas, seja qual for o número de accionistas presentes.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Assembleia Geral, José
Adriano Magalhães da Cunha. 3000165840

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Rua de Tierno Galván, Torre 3, 9.º, J, Lisboa

Capital social: € 629 293 220

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 8122.

Número de identificação de pessoa colectiva: 500100144.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas de
Jerónimo Martins, SGPS, S. A., para a reunião da assembleia geral
anual, que terá lugar no próximo dia 30 de Março de 2005, pelas
10 horas, na Rua do Actor António Silva, 7, 15.º, em Lisboa, por
não haver disponibilidade de espaço na sua sede social, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas

consolidadas respeitantes ao exercício de 2004;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5.º Deliberar sobre a proposta do conselho de administração

relativa a alteração do pacto social, no sentido de aditar um
n.º 3 ao artigo 26.º;

6.º Deliberar sobre a proposta do conselho de administração
relativa a regulamentação do plano de pensões de contribui-
ção definida dos administradores executivos da sociedade.

De acordo com o disposto nos estatutos da sociedade, poderão
participar na reunião da assembleia geral os accionistas com direito
a voto que, até cinco dias úteis antes da realização da reunião da
assembleia, tenham as respectivas acções depositadas nos cofres da
sociedade ou de instituições de crédito, ou inscritas em seu nome em
conta de valores mobiliários, comprovando o depósito ou a inscri-
ção, nestes últimos casos, por carta emitida pela respectiva institui-
ção, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, que dê en-
trada na sede da sociedade, no prazo de cinco dias úteis acima
referido.

A cada 100 acções corresponde um voto. Os accionistas possuido-
res de menor número de acções poderão agrupar-se de forma a com-
pletar o número de 100 acções exigido e fazer-se representar por um
dos agrupados.

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um membro do conselho de administração da so-
ciedade ou outro accionista ou, tratando-se de pessoa singular por
cônjuge, ascendente ou descendente, ou tratando-se de pessoa co-
lectiva por quem para o efeito designarem, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue até ao início
dos trabalhos, indicando o nome e domicílio do representante e data
da reunião.
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Nos termos do artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários os
Srs. Accionistas poderão exercer o direito de voto por correspondên-
cia, nos seguintes termos:

a) Cada uma das declarações de voto deverá ser encerrada em
sobrescrito no qual deverá ser anotado «Contém declaração
de voto sobre o número ... [indicar o respectivo número] da
ordem de trabalho.». Os sobrescritos deverão, por sua vez,
ser acompanhados de carta assinada pelo titular das acções.
Se o accionista for pessoa singular, deve acompanhar a de-
claração de cópia autenticada do seu bilhete de identidade.
Se o accionista for pessoa colectiva, deverá a assinatura ser
reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para
o acto;

b) Apenas serão considerados os votos por correspondência
recebidos até ao 2.º dia anterior à assembleia geral, na Rua
de Tierno Galván, Torre 3, 9.º, J, em Lisboa, por meio de
carta registada com aviso de recepção, dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral, sem prejuízo da prova da qua-
lidade de accionista;

c) Só serão consideradas válidas as declarações de voto onde
conste:

i) A indicação do ponto ou pontos da ordem de traba-
lhos a que respeita, nos termos referidos na alínea a);

ii) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta;

d) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar da conformidade das declarações de
voto por correspondência, valendo como não emitidos os
votos correspondentes às declarações não aceites;

e) Para exercer o direito de voto por correspondência, os
Srs. Accionistas deverão utilizar boletins de voto que de for-
ma clara e inequívoca expressem o seu sentido de voto. Para
este efeito, poderão utilizar o modelo disponível no site do
grupo Jerónimo Martins na Internet (www.jeronimo-
-martins.pt), ou solicitá-lo, por escrito, ao presidente da
mesa até oito dias antes da data da realização da assembleia
geral.

Encontram-se à disposição dos accionistas, para consulta, no site
do grupo Jerónimo Martins na Internet (www.jeronimo-martins.pt),
bem como na sede da sociedade, durante as horas de expediente, os
elementos e as informações preparatórios da assembleia geral a que
se referem o artigo 289.º e o n.º 8 do artigo 377.º do Código das
Sociedades Comerciais, os quais serão disponibilizados dentro dos pra-
zos legais.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Dias Loureiro. 3000165869

JM CONSULTORES DE INFORMÁTICA E ARTES
GRÁFICAS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da JM Consultores de Informáti-
ca e Artes Gráficas, S. A., sociedade com sede na Avenida de Almeida
Garrett, 18, Alfragide, 2720-030 Amadora, pessoa colectiva
n.º 501627855, com o capital social de € 500 000, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o n.º 5076, do li-
vro C-13, para uma assembleia geral a realizar na sua sede social no
dia 30 de Março de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício relativos ao ano de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

O relatório de gestão, as demonstrações financeiras do exercício
de 2004, a proposta de aplicação de resultados e as demais propostas
encontram-se na sede social à disposição dos Srs. Accionistas que as
queiram consultar.

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de
um número de acções que lhes confira pelo menos um voto. A cada
100 acções corresponde um voto. Só poderão assistir e tomar par-
te na assembleia geral os accionistas que façam prova da titularidade
de um número mínimo de 100 acções, quer mediante registo nos

livros da sociedade, quer mediante comprovativo de depósito ban-
cário, até, no mínimo, cinco dias úteis antes da realização da res-
pectiva reunião.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Maria Rebelo de Andrade e Sousa. 3000165924

KIB � KARTING INVESTIMENTOS DE BRAGA, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas de KIB � Karting Investimentos de
Braga, S. A., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Braga sob o n.º 3702, número de identificação de pessoa colecti-
va 502812987, com o capital social, integralmente realizado, de
€ 500 000, para se reunirem em assembleia geral, na sede da socieda-
de, sita no Lugar de Póvoa, freguesia de Palmeira, concelho de Braga,
no dia 30 de Março de 2004, pelas 16 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto 1. Deliberação sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício de 2004;

Ponto 2. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos do exercício de 2004;

Ponto 3. Apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade durante o exercício de 2004;

Ponto 4. Nomeação dos órgãos sociais da sociedade para o tri-
énio de 2005-2007;

Ponto 5. Deliberação sobre uma proposta do conselho de admi-
nistração para um aumento de capital da sociedade, dos actu-
ais € 500 000, para € 750 000, mediante a realização de no-
vas entradas.

Ponto 6. Assuntos diversos de interesse geral para a sociedade.

No prazo legal, serão postos à disposição dos Srs. Accionistas, na
sede social, durante as horas de expediente, as informações prepara-
tórias da assembleia geral a que se refere o artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

Requisitos para a participação e exercício do direito de voto. �
a) A prova da titularidade das acções far-se-á mediante certificado
emitido pelo intermediário financeiro, a que estiver cometido o ser-
viço de registo em conta das acções, do qual deverá constar, nome-
adamente, o número de acções que se encontram registadas na res-
pectiva conta em nome do accionista, bem como que as mesmas
ficarão bloqueadas nos termos legais, até à data do encerramento da
assembleia, inclusive, devendo o referido certificado ser entregue ao
presidente da mesa da assembleia geral até ao início da assembleia,
ou pela exibição dos títulos que incorporam as acções, no mesmo
prazo.

b) Os Srs. Accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral, nos termos legais, mediante simples carta por si subscrita diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue na socieda-
de até ao dia útil anterior à realização da assembleia.

c) As pessoas colectivas serão representadas por pessoa por si de-
signada, que comprove essa designação em documento certificado le-
galmente, apresentado ao presidente da mesa da assembleia geral até
ao início da assembleia.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Alberto da Sil-
va Vilas Boas. 3000165963

KIT MARKET � MÓVEIS E UTILIDADES, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Vale Paraíso, Albufeira

Capital social, totalmente realizado: € 873 250

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Albufeira sob
o n.º 1391.

Contribuinte n.º 503170216.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 31 de Março de
2005, pelas 15 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercí-
cio de 2004;

2.º Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
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3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Demissões e substituições nos órgãos sociais.

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa de Assembleia
Geral, Dulce Helena Amorim de Campos Ladeiro. 3000165860

LIZMONTAGENS � EMPRESA DE MONTAGENS
TERMO-INDUSTRIAIS, S. A.

Sede social: Avenida do Almirante Gago Coutinho, 56,
10.º, direito, Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada sob o n.º 60 311 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa.

Pessoa colectiva n.º 500809232.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
Lizmontagens � Empresa de Montagens Termo-Industriais, S. A., para
se reunirem em assembleia geral no próximo dia 31 de Março de 2005,
pelas 11 horas, na sede da sociedade, à Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 56, 10.º, direito, Lisboa, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal;
4) Procederá à apreciação da administração e fiscalização da

sociedade, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais.

Sem prejuízo do direito de agrupamento previsto no n.º 5 do arti-
go 379.º do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 2 do artigo 10.º
dos estatutos da sociedade, para que, nos termos estatutários, qualquer
accionista possa comparecer ou estar presente ou representado em
assembleia geral e aí exercer o direito de voto é necessário que seja
titular de no mínimo de 100 acções.

14 de Fevereiro de 2005. � O presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário João Quintia Delgado. 3000165879

LUSITÂNIA COMERCIAL DE VISEU, S. A.

Sede: Rua da Vitória, 12, Viseu

Capital social: € 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 149.

Pessoa colectiva n.º 500171076.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, são convo-
cados os accionistas da Lusitânia Comercial de Viseu, S. A., para reu-
nirem em assembleia geral anual a realizar no escritório da empresa,
sito na Avenida do Dr. António José de Almeida, 257, 1.º, esquerdo,
em Viseu, no dia 14 de Abril de 2005, pelas 18 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre a proposta de renovação da deliberação an-
terior, datada de 26 de Março de 2004, com eficácia retro-
activa;

2.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço, as contas e o parecer fiscal único rela-
tivos ao ano de 2004;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral e fiscalização da sociedade;
5.º Deliberar sobra a proposta de remodelação, alteração e

actualização dos estatutos da sociedade comercial referentes
à deslocação da sede dentro do mesmo concelho, dos corpos
sociais e redução do número de administradores, bem como
a actualização dos artigos conexos;

6.º Proceder à eleição dos membros do conselho de administra-
ção, decorrente da renúncia de dois anteriores membros e da

alteração dos estatutos, caso seja aprovada a proposta refe-
rente ao ponto 5.º, quanto à redução do número de mem-
bros.

7.º Deliberar sobre a oportunidade de a sociedade participar nou-
tras sociedades, comerciais ou não, de agrupamento ou não
e mandatar o presidente do conselho de administração elei-
to para representar a sociedade na formalização de eventu-
ais participações;

8.º Deliberar sobre a substituição do revisor oficial de contas da
sociedade;

9.º Deliberar sobre outros pontos de interesse da sociedade, que
sejam postos à consideração.

Em conformidade com o disposto no n.º 8 do artigo 377.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, os textos das propostas relativamen-
te aos pontos da ordem de trabalho, ficam à disposição dos accionis-
tas no escritório da empresa, sito na Avenida do Dr. António José de
Almeida, local designado para a reunião da assembleia geral por falta
de condições de espaço para a sua realização e consulta na sede so-
cial, a partir da data da publicação desta convocatória.

Ficam igualmente facultados para consulta dos accionistas, no
mesmo local, os elementos de informação, nomeadamente prestações
de contas e os textos das propostas a apresentar pelo conselho de
administração.

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito de voto.

16 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ana Maria Ferreira dos Santos Araújo. 3000165830

LUSITÂNIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Sede: Rua de São Dão Domingos à Lapa, 35, 1249-130 Lisboa

Capital social: € 19 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 63 504.

Pessoa colectiva n.º 501689168.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
Lusitânia, Companhia de Seguros, S. A., para se reunirem em assem-
bleia geral, pelas 17 horas do dia 29 de Março de 2005, na sua sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, balanço e contas, relativos ao exercício de 2004,
bem como apreciar o parecer do conselho fiscal relativo aos
aludidos documentos;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Ratificar a cooptação de um membro do conselho de admi-

nistração para o quadriénio 2003-2006;
4.º Discutir e aprovar uma proposta de desmaterialização dos

títulos representativos do capital social e consequente mo-
dificação do artigo 5.º dos estatutos;

5.º Ratificaçar a cláusula dos contratos individuais de trabalho
que estabelece complementos de reforma aos directores que
exerçam funções como administradores (artigo 402.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais);

6.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, de acordo com a lei, designadamente a
alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Os documentos a submeter à assembleia geral encontram-se à dis-
posição dos Srs. Accionistas na sede social.

É condição necessária para participar na assembleia que os accio-
nistas tenham averbadas, em seu nome, no livro de registo da socie-
dade ou depositadas em instituição de crédito, até 10 dias antes da
data marcada para a reunião, pelo menos 100 acções.

A cada lote de 100 acções, corresponde um voto, podendo os ac-
cionistas que possuam número inferior, agrupar-se para o efeito de
votação.

A representação é permitida e deverá obedecer aos termos legais e
estatutários.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vítor Melícias Lopes. 3000165897
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LAMARTINE, SOARES E RODRIGUES, S. A.

Sede: Avenida da Igreja, 37-A, 1700 Lisboa

Capital social, totalmente realizado: € 2 000 001,98

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 54 213.

Contribuinte n.º 500649758.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 31 de Março de
2005 pelas 10 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exer-
cício de 2004;

2.º Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008;
5.º Demissões e substituições nos órgãos sociais.

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa de Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165857

MARGUEIRA � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o disposto do artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais convoco a assembleia geral anual da Marguei-
ra � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A.,
com sede em Almada, no Mutela Tecpark, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Almada com o n.º 10 447, pessoa co-
lectiva n.º 503490776, com o capital social de € 500 000, total-
mente realizado, autorizado pelo n.º 4.º da portaria n.º 264/95 de 11
de Agosto, do Ministro das Finanças, publicada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 200, de 30 de Agosto de 1995.

A reunião terá lugar no dia 30 de Março de 2005 pelas 12 horas,
na sede da Sociedade, no Auditório do Mutela Tecpark, em Almada,
com a seguinte ordem de trabalhos:

a) Deliberação sobre o relatório de gestão e as contas referen-
tes ao exercício de 2004;

b) Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Apreciação geral da administração e fiscalização.

1 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às reu-
niões da assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Para efeitos de participação na assembleia geral, a qualidade

de accionista com direito a voto demonstra-se pela posse de pelo
menos 100 acções, inscritas em seu nome no serviço de acções es-
criturais, se for esta a natureza das acções, ou averbadas em nome
do accionista nos livros de registo da Sociedade, tratando-se de ac-
ções tituladas.

4 � As inscrições e averbamentos referidos no número anterior
deverão mostrar-se efectuados com a antecedência mínima de 15 dias
relativamente à data prevista para cada reunião, sob pena de o acci-
onista não poder participar na assembleia geral.

5 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a 100
podem agrupar-se nos termos legais, a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os repre-
sente.

6 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito; os accionistas que sejam pesso-
as colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nomeada
pela respectiva administração ou direcção.

7 � As representações previstas nos números anteriores devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta en-
tregue na sede social com a antecedência mínima de cinco dias úteis
sobre a reunião em que a representação deve ser exercida.

15 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Pratas e Sousa. 3000165810

MAVIMAG � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da Alegria, 58, 4.º, E, 1250-004 Lisboa

Capital social: € 50 047,20

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5839.

Número de identificação de pessoa colectiva: 503794554.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas de MAVIMAG � Promoção e Ges-
tão Imobiliária, S. A., matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa sob o n.º 5839, com sede na Praça da Alegria, 58,
4.º, E, em Lisboa, com o capital social de € 50 047,20, para reuni-
rem em assembleia geral, na sede social, pelas 17 horas e 30 minutos
do próximo dia 28 de Abril, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas rela-
tivos ao exercício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Discutir e deliberar sobre outros assuntos de interesse para a

sociedade;
5.º Eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2005-2008;
6.º Deliberar sobre eventual mudança da sede social.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165740

MABERA � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, Mogege, Vila Nova de Famalicão

Capital social: € 4 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Famalicão sob o n.º 977.

Pessoa colectiva n.º 500389217.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais convoco os Srs. Accionistas para a assembleia
geral anual que terá lugar no dia 31 de Março de 2005 pelas 18 horas
na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e as contas relativas ao exercício de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação na assembleia será subordinada à prova da titularidade
das acções até à data designada, correspondendo um voto a quem possua
ou represente 10 acções. A representação deverá ser comunicada por
carta ao presidente da mesa até à data da prova de titularidade.

Os documentos referidos nesta convocatória estarão à disposição
dos Srs. Accionistas na sede social.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Bento Gonçalves Ramos. 3000165833

MICROFIL � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de D. João II, Edifício D. João II, lote 1.06.2.3, 7.º, A,
em Lisboa

Capital social: € 2 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 10 161.

Pessoa colectiva n.º 501636080.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 374.º e do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais e do contrato de sociedade con-
voco a assembleia geral de accionistas da MICROFIL � Tecnologias
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de Informação, S. A., para se reunir no próximo dia 4 de Abril de
2005 pelas 10 horas e 30 minutos na sede social sita na Avenida de
D. João II, Edifício D. João II, lote 1.06.2.3, 7.º, A, em Lisboa, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2005-
-2007.

A participação na assembleia geral e o exercício do direito de voto
estão sujeitos, nos termos da lei e dos estatutos, aos seguintes requi-
sitos:

1) Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto;

2) Os accionistas que não possuam o número de acções neces-
sário para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo
a obterem aquele número, devendo, nesse caso, designar por
acordo um só de entre eles para os representar na assembleia
geral;

3) A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência
mínima de três dias úteis, de uma pessoa singular que os re-
presente;

4) Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo
seu cônjuge, pelos parentes na linha recta ou por outros ac-
cionistas, aplicando-se os requisitos de forma e prazo de de-
signação previstos no número anterior;

5) Sem prejuízo do disposto no n.º 1, poderão ainda assistir às
reuniões da assembleia geral o representante comum dos
obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de adminis-
tração, técnicos da sociedade, para esclarecimentos de ques-
tões específicas sujeitas a apreciação da assembleia.

6) Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, € 1000 de capital social, cabendo um voto
a cada 1000 acções;

7) A prova da qualidade de accionista far-se-à:

a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subs-
crita e emitida por intermediário financeiro autoriza-
do e recebida na sociedade pelo menos três dias úteis
antes da data designada para as reuniões da assembleia
geral, certificando a inscrição ou registo das acções em
nome do accionista em conta de valores mobiliários
escriturais aberta junto desse intermediário financeiro
pelo menos desde o 10.º dia útil anterior à data desig-
nada para a reunião da assembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, a prova da qualidade
de accionista far-se-á através do seu depósito nos co-
fres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida
por instituição de crédito e recebida na sociedade pelo
menos três dias úteis antes da data designada para a
reunião da assembleia geral, certificando que as acções
estão depositadas no seu cofre em nome do accionista;

8) As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral.

18 de Fevereiro de 2005. � O Fiscal Único da Sociedade, J.
Monteiro & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, L.da, representada por José Manuel Carlos Monteiro. 3000165888

NORDIGAL � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
ALIMENTAR, S. A.

Sede: Avenida de Manuel da Maia, 46-A, 1000-203 Lisboa

Capital social: € 1 050 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 816.

Contribuinte n.º 502176890.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas desta sociedade para se reunirem em
assembleia geral a realizar na sua sede social, no dia 31 de Março de
2005, pelas 16 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Discussão e votação do balanço e contas do exercício de 2004 e
deliberação sobre a aplicação dos resultados;

Eleição dos órgãos sociais no quadriénio de 2005-2008.

O balanço e os anexos encontram-se à disposição dos accionistas
na sede social.

14 Fevereiro 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Vitória Marques. 3000165856

OPCATELECOM � INFRA-ESTRUTURAS
DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde
de Alvalade, 5.º e 6.º, freguesia do Lumiar, 1600-616 Lisboa

Capital social: € 650 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1712

Pessoa colectiva n.º 502328827.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 16.º dos estatutos da sociedade
denominada OPCATELECOM � Infra-Estruturas de Comunicações,
S. A., convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral ordi-
nária na sede da sociedade, pelas 10 horas do próximo dia 31 de Março
do corrente ano, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as
contas do exercício referentes a 2004;

Ponto 2. Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de
resultados;

Ponto 3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscali-
zação da sociedade;

Ponto 4. Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de
2005-2007;

Ponto 5. Discutir a situação da sociedade face aos capitais pór-
prios e delibere sobre i) a dissolução da sociedade, ii) a redu-
ção do capital social para montante não inferior ao capital
próprio da sociedade, iii) a realização pelos sócios reforço da
cobertura do capital;

Ponto 6. Apreciar e discutir de qualquer outro assunto de inte-
resse para a sociedade.

Os documentos referentes aos assuntos constantes da ordem de
trabalhos encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para con-
sulta, na sede da sociedade durante os 15 dias anteriores à data de
realização da assembleia geral.

Nos termos do artigo 15.º do contrato de sociedade, apenas po-
derão participar na referida assembleia accionistas que tenham as
suas acções depositadas numa instituição de crédito, ou registadas
nos termos legais, ou escrituradas em seu nome até 15 dias antes da
reunião.

11 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Assembleia Geral,
António d�Orey da Cunha. 3000165837

PEDRAS DA RAINHA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Sede social: Aldeamento Pedras da Rainha

Capital social: € 250 000

Matrícula n.º 00560/93 da Conservatória do Registo Comercial de
Tavira.

Contribuinte n.º 502977698.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Por proposta do conselho de administração, são convocados os
Srs. Accionistas a reunirem em assembleia geral, na sede social, no
dia 31 de Março de 2005, pelas 18 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Eleger dos órgãos sociais, nos termos do artigo 25.º dos es-

tatutos.
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Têm direito a participar na assembleia e a votar, os Accionistas
que reúnam as condições previstas no artigo 12.º do contrato da so-
ciedade.

25 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Domingos Vicente Janeiro. 3000165883

PPF � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247,
Edifício de São José, Cascais

Capital social: € 4 990 000

Conservatória do Registo Comercial de Cascais, matrícula n.º 12 387.
Pessoa colectiva n.º 502165170.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
Sociedade PPF � Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 31 de Março de
2005, pelas 17 horas, na sede da Sociedade, sita na Alameda dos Com-
batentes da Grande Guerra, 247, Edifício de São José, em Cascais, para
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e contas da
Sociedade do exercício findo em 31 de Dezembro de 2004;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta do conselho geral de
aplicação de resultados da Sociedade;

3.º Proceder à apreciação geral da direcção e fiscalização da
sociedade;

4.º Proceder à eleição dos membros do conselho geral e à deter-
minação do período do respectivo mandato;

5.º Proceder à eleição do revisor oficial de contas e à determi-
nação do período do respectivo mandato;

6.º Proceder à eleição da mesa da assembleia geral e à determi-
nação do período do respectivo mandato.

Os documentos respeitantes aos n.os 1.º e 2.º da ordem de traba-
lhos, apresentados pelo conselho de administração e pelo revisor
oficial de contas, encontrar-se-ão à disposição dos accionistas duran-
te os 15 dias anteriores à data da realização da assembleia geral.

Informam-se, ainda, os accionistas da Sociedade que, nos termos
do artigo 13.º dos estatutos, a participação e votação na assembleia
geral depende do registo de, pelo menos, 1 acção, em seu nome, nos
livros da sociedade, pelo menos 10 dias antes da data da realização da
assembleia geral, ou da prova de depósito em instituição de crédito ou
na própria Sociedade com a mesma antecedência. Mais se informa de
que, ao abrigo do artigo 14.º dos estatutos da Sociedade a cada acção
corresponde um voto.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu. 3000165943

PLASTVAL � VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
PLÁSTICOS, S. A.

Sede: Avenida dos Defensores de Chaves, 15, 2.º, E, Lisboa

Capital social: € 139 750

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 05732/961126.
Pessoa colectiva n.º 503765970.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. accionistas para a reunião da assembleia geral or-
dinária que se realiza no próximo dia 30 de Março de 2005, às 15
horas, no Hotel Tivoli Tejo, sito na Avenida de D. João II, Parque
das Nações, Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Relatório de gestão e contas do exercício de 2004;
2.º Aplicação de resultados do exercício;
3.º Apreciação da gestão e fiscalização;
4.º Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Poderão participar os accionistas com direito de voto, cabendo um
voto a cada grupo de 50 acções.

Os accionistas que se façam representar deverão identificar o seu
representante, através de carta dirigida à presidente da mesa assem-
bleia geral.

Todos os documentos relativos aos assuntos da ordem de trabalhos
estarão disponíveis, para consulta, no prazo legal, na sede da sociedade.

A Presidente da Assembleia Geral, Lavínia Câncio do Livramento
Rufino. 3000165881

REDITUS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da REDITUS � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A., com o capital aberto ao investi-
mento público, com sede na Rua de Pedro Nunes, 11, em Lisboa, pes-
soa colectiva n.º 500400997, com o capital social de
€ 32 500 000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 36 790, para a assembleia geral anual a realizar na
sede da Sociedade, no dia 31 de Março de 2005, pelas 17 horas e
trinta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício relativos ao ano de 2004, bem como sobre o relatório
consolidado de gestão e as contas consolidadas relativas ao
mesmo exercício;

2.º Deliberar sobre a proposta aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleger os membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-

-2007;
5.º Eleger os membros da comissão a que se refere o n.º 7 do

artigo 13.º dos estatutos da sociedade;
6.º Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confira pelo menos um voto. A cada
100 acções corresponde um voto. Só poderão assistir e tomar parte
nas assembleias gerais os accionistas que façam prova da titularidade
de no mínimo de 100 acções, quer mediante registo nos livros da so-
ciedade, quer mediante comprovativo de depósito bancário, até cinco
dias antes da realização da respectiva reunião. Os accionistas com direito
a voto poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por qual-
quer pessoa, bastando, para prova do mandato, uma simples carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue a este
até à véspera da reunião.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Código
de Valores Mobiliários, fazem-se ainda as seguintes observações:

a) Os Srs. Accionistas com direito a voto podem exercê-lo por
correspondência;

b) Serão considerados os votos por correspondência cujas de-
clarações sejam expedidas por carta registada com aviso de
recepção recebida na sede da sociedade até ao 3.º dia útil an-
terior à data da assembleia geral;

c) A carta a que se refere a alínea anterior deve ser dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral;

d) As declarações de voto devem ser enviadas em sobrescrito
fechado com a menção de «voto por correspondência» e
com indicação da assembleia geral a que respeita;

e) O sobrescrito referido no número anterior deve conter a de-
claração de voto indicando o nome completo do accionista
e o sentido de voto quanto a cada um dos pontos da respec-
tiva ordem de trabalhos;

f) A declaração de voto deve ser assinada, devendo o accionis-
ta signatário, i) em caso de pessoa singular, indicar o núme-
ro, a data de emissão e a entidade emitente do bilhete de
identidade ou documento equivalente emitido por autoridade
competente da União Europeia ou, ainda, passaporte, e, ii)
em caso de pessoa colectiva, carimbar e indicar a qualidade
do representante;

g) A carta referida na alínea b) deve conter, para além do so-
brescrito de voto, certificado que comprove a legitimação
para o exercício do direito de voto emitido pela entidade
registadora ou pelo depositário, nos termos dos artigo 55.º e
104.º do Código de Valores Mobiliários;

h) Os sobrescritos que contêm declarações de voto por corres-
pondência serão abertos no decurso da assembleia geral res-
pectiva;
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i) A presença na assembleia geral do Sr. Accionista que tenha
optado por exercer o seu direito de voto por correspondên-
cia ou do seu representante é considerada como revogação
do voto por correspondência emitido.

Os elementos e informações preparatórios da assembleia geral a
que respeita o artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais serão
postos à disposição dos Srs. Accionistas, na sede da Sociedade, duran-
te os 15 dias anteriores à data desta assembleia geral anual.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António de Magalhães Cardoso. 3000165845

SOCIEDADE DO CARAMULO, S. A.

Sede: Caramulo

Capital social: € 450 000

Registo Comercial de Tondela n.º 18.
Contribuinte n.º 500484481.

CONVOCATÓRIA

De acordo com a lei e com os estatutos, tenho a honra de convo-
car os Srs. Accionistas da Sociedade do Caramulo, S. A., para se reu-
nirem em assembleia geral ordinária, na sede social, no Caramulo, pelas
11 horas do dia 18 de Março de 2005, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho
de administração, o balanço e contas do exercício de 2004 e
o parecer do fiscal único e ainda sobre a proposta de aplica-
ção de resultados;

2) Apreciar a actuação da administração e da fiscalização da
sociedade;

3) Dar cumprimento ao previsto no artigo 6.º dos estatutos (re-
muneração dos membros dos órgãos sociais).

Para participarem na assembleia geral deverão os Srs. Accionistas
fazer prova das acções que possuírem, quando não registadas na soci-
edade. Para tal, deverão apresentar os seus títulos ou documento com-
provativo de depósito numa instituição bancária, no mínimo meia
hora antes do início da assembleia geral.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Corrêa de Barros. 3000165925

SICEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CEREAIS, S. A.

Sede social: Alcains, Gare, 6005-999 Alcains

Capital social: € 1 500 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco
sob o n.º 2274.

Pessoa colectiva n.º 500247226.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade SICEL � Sociedade Industrial de Cereais, S. A., para reu-
nirem em assembleia geral anual, a realizar na sede social, no próxi-
mo dia 31 de Março de 2005, pelas 9 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas
e demais elementos de prestação de contas referentes ao exer-
cício de 2004;

2.º Deliberar sobre a aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade no ano de 2004;
4.º Nomear os órgãos sociais.

Nos termos o disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social, os elemen-
tos de informação preparatória previstos nessa norma, designadamente
os documentos de prestação de contas e os textos das propostas a
apresentar pelo conselho de administração.

Poderão participar na assembleia geral os accionistas que tiverem
direito a voto, ou seja, aqueles que, até 20 dias antes da data marcada
para a reunião, disponham de pelo menos 200 acções averbadas, re-

gistadas ou depositadas nos termos legais. A cada grupo de 200 ac-
ções nas condições supra-referidas, corresponde um voto. Os forma-
lismos e demais requisitos para agrupamento ou representação dos ac-
cionistas são os estabelecidos na lei e nos artigos 11.º e 12.º dos
estatutos da sociedade.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, J. M. R. Berardo. 3000165831

SONAECOM, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 226 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 45 466.

Pessoa colectiva n.º 502028351.

Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade para a reunião da assembleia geral anual, a realizar no
próximo dia 5 de Abril de 2005, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede
social, com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
contas relativos ao exercício de 2004;

2) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
contas, consolidados, relativos ao exercício de 2004;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2004;

4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

5) Deliberar sobre a eleição de titulares para o preenchimento
de vagas que ocorram ou tenham ocorrido nos órgãos soci-
ais e na comissão de vencimentos até à data da assembleia
geral;

6) Deliberar proceder à alteração do n.º 1 do artigo 9.º do pac-
to social.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas para a consulta na sede
social, nas horas de expediente, durante os quinze dias anteriores à
data da assembleia geral, os elementos constantes do artigo 289.º do
Código das Sociedades Comerciais. Os documentos de prestação de
contas encontram-se também à disposição para consulta dos
Srs. Accionistas no mesmo prazo no site da sociedade
www.sonaecom.pt. A proposta de nova redacção do artigo 9.º do pacto
social da sociedade estará disponível a partir do momento da publica-
ção da presente convocatória.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) As acções representativas do capital da sociedade estão sub-
metidas à forma escritural, pelo que nos termos do n.º 3 do
artigo 50.º do Código dos Valores Mobiliários apenas podem
participar na assembleia, bem como exercer quaisquer direi-
tos inerentes à titularidade das acções, os accionistas que te-
nham procedido à conversão daqueles valores mobiliários,
devendo a prova da sua titularidade ser comunicada através
de carta emitida por intermediário financeiro, que dê entra-
da na sociedade pelo menos oito dias antes da data da reali-
zação da assembleia;

b) A cada grupo de quinhentas acções corresponde um voto,
tendo os accionistas tantos votos quanto os corresponden-
tes à parte inteira que resultar da divisão por 500 do número
de acções que possuam;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por cônju-
ge, ascendente ou descendente, administrador ou outro ac-
cionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, que
indique o nome, domicílio do representante e a data da
assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa;

e) Enquanto a sociedade for considerada «sociedade com o ca-
pital aberto ao investimento do público», os accionistas po-
derão votar por correspondência, no que se refere exclusi-
vamente à alteração do contrato social e à eleição dos órgãos
sociais;
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f) Só serão considerados os votos por correspondência, desde
que recebidos na sede da sociedade, por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, com pelo menos três dias de antecedên-
cia em relação à data da assembleia, sem prejuízo da
obrigatoriedade da prova da qualidade de accionista, nos ter-
mos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do pacto social
da sociedade;

g) A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das
acções ou pelo seu representante legal, devendo o accionis-
ta, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia
autenticada do seu bilhete de identidade, se pessoa colectiva
deverá a assinatura ser reconhecida notarialmente na quali-
dade e com poderes para o acto;

h) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca: i) a indicação do
ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita; ii) a
proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos
proponentes; iii) a indicação precisa e incondicional do sen-
tido de voto para cada proposta, bem como se o mesmo se
mantém caso a proposta venha a ser alterada pelo seu pro-
ponente;

i) Não obstante o disposto no ponto ii) da alínea h), é permi-
tido a um accionista que envie declaração de voto relativa-
mente a certa proposta declarar que vota contra todas as
demais propostas no mesmo ponto de ordem de trabalhos,
sem outras especificações;

j) Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propos-
tas que não sejam objecto dessas declarações;

k) Não obstante o disposto no ponto iii) da alínea h), pode o
accionista condicionar o sentido de voto para certa propos-
ta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito do mesmo
ponto da ordem de trabalhos;

l) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar a conformidade das declarações de
voto por correspondência, valendo como não emitidos os
votos correspondentes às declarações não aceites.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica
fixado o dia 21 de Abril de 2005, à mesma hora e no mesmo local,
para a realização da mesma assembleia geral anual de accionistas, po-
dendo então a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capi-
tal representado.

17 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia
geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000165828

SILVIAGRI � SOCIEDADE SILVÍCOLA E AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de França, 729, Porto

Capital social: € 5000

Matriculada na 2.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto sob
o n.º 50 425.

Pessoa colectiva n.º 502979909.

Assembleia geral de sócios

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos legais e estatutários, convoca-se a
assembleia geral de sócios da SILVIAGRI � Sociedade Silvícola e Agrí-
cola, L.da, para uma reunião que terá lugar no próximo dia 31 de Março
de 2005, pelas 16 horas, na sede desta Sociedade, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
desta sociedade SILVIAGRI � Sociedade Silvícola e Agrícola,
L.da, na FINGROW � Investimentos e Imóveis, L.da;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer gerente da SILVIAGRI �
Sociedade Silvícola e Agrícola, L.da, os necessários poderes para,
em nome e representação da Sociedade, praticar os actos ade-
quados à plena execução da deliberação tomada nesta assem-
bleia, designadamente outorgando a competente escritura pú-
blica.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os  2 e 4,
informa-se que o referido projecto de fusão foi registado junto da com-

petente 2.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto, pela apre-
sentação n.º 4 de 20 de Janeiro de 2005, conforme aviso publicado,
encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documentação
anexa, à disposição na sede da Sociedade.

18 de Fevereiro de 2005. � A Sócia Gerente, Maria Luísa de
Amorim Crava de Sousa Ribeiro. 3000165851

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem
em assembleia geral anual, na sede social, sita no hotel Le Meridien
Penina Golf & Resort, no dia 31 de Março de 2005 pelas 12 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único, relativos a 2004.

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.
4.º Deliberar sobre a ratificação da cooptação de um novo ad-

ministrador realizada pelo conselho de administração.

Na eventualidade de a assembleia não poder reunir-se na data atrás
indicada, por falta de representação do capital exigido pela lei, con-
voco desde já os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral,
no mesmo local, pelas 12 horas, do dia 15 de Abril de 2005, com a
mesma ordem de trabalhos.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas que:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de uma ou mais acções regis-
tadas no livro de averbamento da Sociedade ou depositadas,
consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias an-
tes do dia marcado para a reunião.

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através da apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel Le Meridien Penina, Lugar da Penina, em Por-
timão, de certificado emitido nos termos do n.º 2 do artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários, pelos intermediários finan-
ceiros que tenham a seu cargo o serviço de depósito das ac-
ções, pela posse dos títulos ou de acordo com o que constar
do registo da sociedade, consoante aplicável.

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral.

Os accionistas poderão fazer-se representar em reuniões das as-
sembleias gerais pelo cônjuge, ascendente ou descendente, por
outro accionista, por um membro do conselho de administra-
ção ou por terceiros.

A representação do accionista poderá ser feita através de carta di-
rigida por este último ao presidente da mesa da assembleia geral, para
o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em Portimão, devendo
igualmente ser enviadas as cartas dos accionistas que sejam pessoas
colectivas comunicando o nome de quem as representará, bem como
os instrumentos de agrupamentos de accionistas.

15 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 3000165946

SETCOM, SGPS, S. A.

Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, dos estatutos da SetCom, SGPS,
S. A., com sede em Brejos de Carreteiros, Quinta do Anjo, 2950 Pal-
mela, com o capital social de € 2 250 000, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Palmela sob o n.º 1265, pessoa colec-
tiva n.º 501760660, fica convocada a assembleia geral ordinária para
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reunir na sua sede no dia 31 de Março de 2005, pelas 9 horas e 30
minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2004;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Proceder à eleição dos membros para os órgãos sociais, co-
missão de vencimentos e secretário da sociedade para o
triénio de 2005-2008;

5) Deliberar sobre a aquisição e venda de acções próprias da
sociedade até ao limite de 10 % do seu capital social de
€ 2 250 000.

Ficam os accionistas avisados de que, nos termos estatutários, a
cada 100 acções corresponderá um voto e que os accionistas com
direito a voto poderão fazer-se representar na reunião nos termos e
condições legalmente previstos.

Nos termos legais, ficam à disposição dos accionistas, na sede da
sociedade, todos os elementos necessários à informação relativa às
matérias que se irão discutir e deliberar, em especial os documentos
de prestação de contas e o relatório e parecer do fiscal único da so-
ciedade.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Eduardo Lança Abrantes Prata. 3000165931

SOCIEDADE SULGINA, S. A.
Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º, 1050-122

Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9006.

Pessoa colectiva n.º 500268746.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas a reunirem-se em assembleia geral ordinária no dia
31 de Março de 2005, pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita
na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º, em Lisboa, com a
ordem de trabalhos seguinte:

1) Apreciar, discutir e votar o relatório e o balanço e contas
apresentados pelo conselho de administração respeitantes ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, bem como o
respectivo parecer do fiscal único;

2) Informação, para eventual deliberação, sobre medidas a to-
mar para os efeitos do artigo 35.º do Código das Sociedades
Comerciais;

3) Eleição dos corpos sociais para o triénio de 2005-2007.

18 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno de Santa Maria Gomes de Andrade. 3000165868

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES
DA ARRÁBIDA, S. A.

Sede: Estrada da Graça, Setúbal

Capital social: € 750 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 6162/20010612.

Pessoa colectiva n.º 504844334.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco a assembleia geral de accionistas
da Sociedade Industrial de Carnes da Arrábida, S. A., para se reunir na
sede social pelas 10 horas e 30 minutos do dia 29 de Março de 2005,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas apresenta-
dos pelo conselho de administração relativos ao exercício
de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade.

Nos termos do artigo 9.º do contrato de sociedade, terão direito a
tomar parte na assembleia geral os accionistas com direito a voto, ou
seja, os titulares de, pelo menos, 100 acções que até ao início da reu-
nião as tenham averbado em seu nome no livro de registo da Socie-
dade ou comprovem tê-las depositado em instituições de crédito.

16 de Fevereiro de 2005. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Odete Antunes dos Santos Vicente Tavares.

3000165825

SOTÉCNICA � SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, S. A.
Capital social: € 2 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 21 975.

Pessoa colectiva n.º 500274797.
Alvará de construção n.º 55.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual na sede da Sociedade pelas
10 horas do dia 28 de Março de 2005, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a Socie-

dade.

Só podem estar presentes na assembleia geral os Srs. Accionistas
que tiverem direito a voto e tenham as acções averbadas ou deposi-
tadas em seu nome pelo menos 10 dias antes da assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto.

16 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Inácio de Sousa e Holstein. 3000165880

SGA � SOCIEDADE DO GOLFE DE AMARANTE, S. A.
Sede social: Deveza, Fregim, Amarante

Capital social: € 4 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
n.º 1250/980730.

Pessoa colectiva n.º 504245368.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, convoco a assembleia geral
dos accionistas da SGA � Sociedade do Golfe de Amarante, S. A., para
reunir na sede social, em Deveza, Fregim, concelho de Amarante, no
dia 30 de Março de 2005, pelas 10 horas e 30 minutos, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e con-
tas relativos ao exercício de 2004;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade;

Ponto 4 � Deliberar sobre a alteração da redacção dos seguintes
artigos do contrato social:

N.º 3 do artigo 6.º;
N.os 2 e 3 do artigo 12.º;
N.º 6 do artigo 13.º;
N.º 1 do artigo 16.º;
N.º 1 do artigo 18.º;
Artigo 21.º;
N.os 1 e 2 do artigo 22.º, aditando ainda a este artigo um

novo n.º 3 e um novo n.º 4;
N.os 1 e 2 do artigo 23.º
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Informam-se os Srs. Accionistas de que:
I � Os documentos e as propostas relativos aos pontos 1, 2 e 3 da

ordem de trabalhos supra encontrar-se-ão à disposição dos
Srs. Accionistas na sede social, de acordo com o disposto no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais;

II � As propostas relativas ao ponto 4 da ordem de trabalhos su-
pra encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas na sede social,
de acordo com o disposto no artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais;

III � Nos termos do disposto no contrato social:

a) A cada 100 acções corresponde um voto;
b) Só podem participar na assembleia geral os accionistas que

possuam, pelo menos, 100 acções;
c) Os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão

agrupar-se em termos legais a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só, de entre eles, que
os represente;

d) Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas
que tenham as suas acções averbadas ou depositadas numa
instituição de crédito ou registadas nos termos legais até 15
dias antes da reunião;

e) Os accionistas que não possam comparecer à reunião da
assembleia geral poderão fazer-se representar por um mem-
bro do conselho de administração ou por outro accionista,
mediante carta, dirigida ao presidente da mesa, na qual será
indicada a pessoa do representante, sendo as assinaturas re-
conhecidas por notário ou abonadas pelo conselho de admi-
nistração, devendo dar entrada na sede da Sociedade até à
véspera do dia marcado para a reunião da assembleia;

f) As pessoas colectivas que sejam accionistas deverão comu-
nicar ao presidente da mesa, por carta recebida até à véspe-
ra do dia marcado para a reunião e com as assinaturas de
quem tenha poderes para obrigar, a identificação da pessoa
singular que as represente.

17 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Cândido Lopes Natário. 3000165894

VINIHOLD � COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, S. A.
Sede: Avenida do Marechal Gomes da Costa, 146,

4150-353 Porto

Capital social: € 600 000

Número de identificação de pessoa colectiva 504717057.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral anual (artigo 376.º do Código
das Sociedades Comerciais), na sede social sita na Avenida do Mare-
chal Gomes da Costa, 146, Porto, pelas 11 horas do dia 7 de Março
de 2005, e em segunda convocatória para o dia 4 de Abril de 2005 à
mesma hora, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Fixação das remunerações da administração para o ano de

2005.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com o direito de
voto. A cada grupo de 100 acções corresponde um voto. Têm o di-
reito de voto os accionistas que detenham pelo menos cem acções
em seu nome registadas ou depositadas em instituição de crédito ou
na sociedade 10 dias antes da data da assembleia.

28 de Janeiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000165874

XIGOGO, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Rua de Neves Costa, 80, 1600-535 Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 687.

Número de contribuinte 505382857.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas desta sociedade para se reunirem em
assembleia geral, a realizar na sua sede social, no dia 31 de Março de
2005 pelas 14 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

Discussão e votação do balanço e contas do exercício de 2004 e
deliberação sobre a aplicação dos resultados.

O balanço e os anexos encontram-se à disposição dos accionistas
na sede social.

14 de Fevereiro de 2005. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel M. F. S. Sousa. 3000165852

ZAGOPE � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S. A.
Sede: Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54, 7.º, Lisboa

Capital social: € 16 674 635

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 37 786.

Cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 500302200.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da ZAGOPE � Construções e Engenharia, S. A., para se
reunir em Lisboa, na Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54-A, 10.º,
no dia 31 de Março de 2005, pelas 10 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e parecer do fiscal único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4.º Proceder às eleições que sejam da sua competência.

17 de Fevereiro de 2005. � O Secretário da Sociedade, por impe-
dimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, (Assinatura ile-
gível.) 3000165919

AVISOS

ENFOC � ENSINO, FORMAÇÃO E CULTURA, L.DA

Sede: Rua do Campo Alegre, 1376, Porto

Capital social: € 249 398,96

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 25 139.

Número de identificação de pessoa colectiva 500932816.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade ENFOC � Ensino, Formação e
Cultura, L.da, com sede na Rua do Campo Alegre, 1376, freguesia de
Lordelo do Ouro, concelho do Porto, com o capital social de
€ 249 398,96, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o n.º 25 139 e com o número de pessoa colectiva
500932816, pelo presente anuncia que procedeu ao registo do pro-
jecto de fusão por incorporação da ENFOC � Ensino, Formação e
Cultura, L.da, na ESE � Ensino Superior Empresarial, L.da, junto da
secção competente da Conservatória do Registo Comercial do Porto,
e que o mencionado projecto de fusão e a respectiva documentação
anexa podem ser consultados, na sede de cada sociedade participante
na fusão, pelos respectivos sócios e credores sociais. Mais se informa
que foi designada a data de 7 de Abril de 2005, pelas 10 e pelas 12
horas, para a realização das assembleias gerais das sociedades ENFOC �
Ensino, Formação e Cultura, L.da, e ESE � Ensino Superior Empre-
sarial, L.da

14 de Fevereiro de 2005. � Pela Gerência, Luís Filipe Costa.
3000165930
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ESE � ENSINO SUPERIOR EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua do Campo Alegre, 1376, Porto

Capital social: € 249 398,96

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 25 138.

Número de identificação de pessoa colectiva 500933057.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade ESE � Ensino Superior Empresari-
al, L.da, com sede na Rua do Campo Alegre, 1376, freguesia de Lordelo
do Ouro, concelho do Porto, com o capital social de € 249 398,96,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 25 138 e com o número de pessoa colectiva 500933057, pelo pre-
sente anuncia que procedeu ao registo do projecto de fusão por incor-
poração da ENFOC � Ensino, Formação e Cultura, L.da, na ESE �
Ensino Superior Empresarial, L.da, junto da secção competente da
Conservatória do Registo Comercial do Porto, e que o mencionado
projecto de fusão e a respectiva documentação anexa podem ser con-
sultados, na sede de cada sociedade participante na fusão, pelos respec-
tivos sócios e credores sociais. Mais se informa que foi designada a data
de 7 de Abril de 2005, pelas 10 e pelas 12 horas, para a realização das
assembleias gerais das sociedades ENFOC � Ensino, Formação e Cultu-
ra, L.da, e ESE � Ensino Superior Empresarial, L.da

14 de Fevereiro de 2005. � Pela Gerência, Victor Fernando
Costa. 3000165929

FINGROW � INVESTIMENTOS E IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de França, 729, Porto

Capital social: € 250 000

Matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto sob
o n.º 50 426.

Pessoa colectiva n.º 502979925.

SILVIAGRI � SOCIEDADE SILVÍCOLA
E AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de França, 729, Porto

Capital social: € 5000

Matriculada na 2.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto sob
o n.º 50 425.

Pessoa colectiva n.º 502979909.

Notícia do projecto comercial de fusão
por incorporação

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente do artigo 100.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comer-
ciais, informa-se que:

1 � O projecto de fusão por incorporação na FINGROW �In-
vestimentos e Imóveis, L.da, da sociedade SILVIAGRI � Sociedade
Silvícola e Agrícola, L.da, foi registado, respectivamente, junto da
1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto, pela apresenta-
ção n.º 4, de 20 de Janeiro de 2005, e da 2.ª Conservatória do Re-
gisto Comercial do Porto, pela apresentação n.º 4, de 20 de Janeiro
de 2005.

2 � O referido projecto de fusão por incorporação vai ser objecto
de apreciação e deliberação pela assembleia geral de cada uma das
sociedades intervenientes, as quais estão convocadas para reunir no
dia 31 de Março de 2005, nas respectivas sedes sociais (FINGROW,
L.da, pelas 15 horas; SILVIAGRI, L.da, pelas 16 horas).

3 � Na sede de cada uma das sociedades intervenientes encontra-
se disponível para consulta dos sócios, bem como dos credores so-
ciais, o mencionado projecto de fusão por incorporação e documen-
tação a ele anexa.

18 de Fevereiro de 2005. � Pela FINGROW � Investimentos e
Imóveis, L.da, (Assinatura ilegível.) � Pela SILVIAGRI � Sociedade
Silvícola e Agrícola, L.da, (Assinatura ilegível.) 3000165859
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4. Empresas � Registo comercial
PORTO
VALONGO

O PANTANAL � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 300/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504635387.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115390

MC � EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 786/
981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504690256.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115381

IPANEMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 03017/
930302; identificação de pessoa colectiva n.º 500699410.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115373

BORDALO & SAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7730/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504351591.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2005241164

PRESTITECA � ENGENHARIA E TECNOLOGIA
APLICADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 167/
870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501801910.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115365

CAFÉ LANDOLT, CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 999/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504606190.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2004012650

CAFÉ LANDOLT � CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 999/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504606190.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115357

FRUTO PROIBIDO � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 900/
20031107; identificação de pessoa colectiva n.º 506671623.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115349

DUPLA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 737/
20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506291901.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115330

TÁXI JOSÉ MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 126/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505353679.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2004500271

TECAMARÃO � COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS
PARA GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 066/
20010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505251388.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115322
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CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE REGUENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 599/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506170896.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115314

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE REGUENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 599/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506170896.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2002.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115306

PERFILCAMPO � ALUMÍNIOS DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 367/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505565935.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2004017368

J. PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2814/
930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502903325.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115608

GAIÁGUAS � PERFURAÇÕES, SONDAGENS
E CAPTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5739/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503974617.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115594

CEFAR � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 36 335/
820415; identificação de pessoa colectiva n.º 501274251.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115586

FACTOR CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 244/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 504991647.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115578

AUTO ARMANDO & IRMÃO � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05237/
941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503320480.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115802

MOREIRA & COSTA � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06845/
960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503609579.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115837

PÉROLA DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 00417/
910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502490403.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115829

EDUDOCE � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05167/
941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503307653.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115675

JOSÉ REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 39 313/
841003; identificação de pessoa colectiva n.º 501478698.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115683
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CENTRO PROMOVER � APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08658/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503937134.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2002319294

TRIÂNGULO D�OURO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 837/
990903.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2002257701

SICÍLIA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 504459163.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115780

MANUEL COSTA & NOGUEIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 270.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2000115799

J. MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 02698/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502889411.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2002206210

TOTAL PISO � COMÉRCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 615/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506007618.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Áurea
Carneiro. 2002206228

VILA NOVA DE GAIA

GRAF � PROMOÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 006/19870811; identificação de pessoa colectiva
n.º 501864539; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
20050114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102594

PRAVAC � PROJECTOS DE AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2233/19940526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503205370; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
20050114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004604956

X-GAIA � IMAGIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 187/19781018; identificação de pessoa colectiva
n.º 500797358; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 09/
20050114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação de gerente:
Nomeado: Joaquim António dos Santos Paquete, casado, residente

na Monte Xisto, 264, 1.º, Guifões, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102608

SOCIEDADE PESCA BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 13 784/19540819; identificação de pessoa colectiva
n.º 500511713; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/20050111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções dos gerentes:
Januário José da Cruz, por óbito em 18 de Junho de 1972.
Maria da Encarnação Marques da Cruz, por óbito em 18 de Setem-

bro de 1995.
Alfredo Augusto Vaz Pinto de Sousa Carvalho, por óbito em 21 de

Fevereiro de 2004.
Manuel José da Cruz, por óbito em 25 de Agosto de 1972.
Otília dos Anjos Cruz, por óbito em 30 de Abril de 1979.
Augusto Severo Pinto de Carvalho, por óbito em 8 de Agosto de

1998.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102179
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TEIPEFER � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 477; identificação de pessoa colectiva n.º 506818756; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.°
Reforço: € 90 000, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: € 100 000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Nogueira Fernandes � € 50 000;
2) António Fernando Castro Teixeira � € 10 000;
3) Cármen Fernanda da Silva Pereira � € 20 000;
4) Paula Alexandra da Silva Pereira � € 20 000.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � Elsa Maria Teixeira Soares.
2004042508

GAIURB � GESTÃO URBANÍSTICA E DA PAISAGEM
DE GAIA, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00006/20020605; identificação de pessoa colectiva
n.º 506064433; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/
20050119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos órgãos Sociais.
Conselho de Administração: presidente � Luís Filipe Menezes

Lopes, residente: Avenida do Brasil, 486, 2.°, Porto; vogais � Jorge
Nelson Henriques Queiroz, residente na Rua de Marechal Sardanha,
445, Hab. 25, Porto e António Augusto Guedes Barbosa, residente na
Rua Central, Olival, Vila Nova de Gaia.

Todas as designações são para preenchimento de vagas no âmbito
do mandato em curso (termina em Dezembro de 2005).

Data da deliberação: 15 de Julho de 2004.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do
Vale. 2004102390

MATOS, CARDOSO & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 303/20010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505453665; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 08/20050113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Fernando de Almeida Salgado, em
26 de Outubro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102560

FOGECA � GESTÃO E CONTROLE � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 760/19811227; identificação de pessoa colectiva
n.º 501288007; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/
20050111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 4.°, passando a ficar com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de cento e
sessenta e dois milhões e seiscentos mil euros, dividido em cento e

sessenta e dois milhões e seiscentas mil acções, tituladas, nominati-
vas e ou ao portador, do valor nominal de um euro cada uma.

Certifico ainda que na mesma foi efectuado o seguinte aumento:
Montante do aumento: € 5400.
Montante realizado: € 5400.
Modalidade e forma de subscrição: Em dinheiro, mediante a emis-

são de 5 400 000 novas acções.
Capital após o aumento: € 162 600.
Artigo alterado: 4.º

Está conforme.

20 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004061766

DIEGUES & MIRANDA � INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09501/20001012; identificação de pessoa colectiva
n.º 505090503; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20050114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros, mediante
deliberação da assembleia geral tomada por unanimidade dos votos
representativos do capital social.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102268

ESPAÇO ATLÂNTICO � FORMAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 819/19990718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502385855; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 05 e 06/20050107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

a) Cessação de funções de Teresa Maria Rocha Fernandes da Silva
do cargo de vogal do conselho de administração e de Luís Vieira
Lomelino de Sousa, revisor oficial de contas, do cargo de suplente do
conselho fiscal, em 20 de Setembro de 2004;

b) Designação de membros de órgão sociais � órgãos designados:
Conselho de administração: presidente � Paulo Avelino Santos

Ferreira do Amaral; vice-presidente � Reinaldo Manuel Lopes Dias
Ferreira, com residência/sede na Rua do Dr. Alberto Mendes, 763,
Hab. 5, Porto; vogal � Carlos Manuel Feio do Vale Peixoto, com
residência/sede na Rua de Martins Sarmento, 144, Braga.

Suplente do conselho fiscal: Jorge Rui Reis de Pinho, revisor ofici-
al de contas, com residência/sede na Rua de Damião de Góis, 374, 2.°,
direito, Porto.

Data da deliberação: 20 de Setembro de 2004.
Paulo Avelino Santos Ferreira do Amaral passa de vice-presidente

para presidente do conselho de administração; Reinaldo Manuel Lo-
pes Dias Ferreira e Carlos Manuel Feio do Vale Peixoto foram indi-
cados por Capnet-Capital-Network, SGPS e por Futop � SGPS, S. A.,
para exercerem os cargos de vice-presidente e vogal em nome pró-
prio e para preenchimento de vagas no conselho de administração; e
Jorge Rui Reis de Pinho é designado para preenchimento de vaga de
suplente do conselho fiscal, tudo no âmbito do mandato em curso
2002-2004.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102080

RICARDO SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06786/19980629; identificação de pessoa colectiva
n.º 504285548; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20050114.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102284

AUTO PINTO CORREIA, REPARAÇÃO E REBOQUE
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 402/20040113; identificação de pessoa colectiva
n.º 506746593; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/
20050114.

Certifico que foi efectuada a alteração ao artigo 3.º, cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de prestação de ser-
viços em veículos de pronto socorro, reparação, conservação e ma-
nutenção de viaturas automóveis, comércio de peças para automó-
veis ou máquinas, assim como o transporte de mercadorias.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102810

MESQUITA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 674/19890505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502153989; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 06/
20050119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004103230

MARIA DA LUZ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 018/20010312; identificação de pessoa colectiva
n.º 503368277; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 05/20050105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Mudança de Sede: Rua Pádua Correia, 379, 6.º, traseiras, Mafamu-
de, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004102837

AREPOXY � COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE RESINAS
EPOXY E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 420/20040120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505389991; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/20050117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Arnaldo Teixeira Pinto, em 15 de
Novembro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004064889

SANTARÉM
ENTRONCAMENTO

SERVIGRI � SERVIÇOS DE LIMPEZA E AFINS, L.DA

Sede: Rua de Carlos Madeira Freire, 3, rés do chão, esquerdo,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00576; identificação de pessoa colectiva n.º 504912500;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/041122.

Certifico que José Petista Grilo, renunciou à gerência da sociedade
em epígrafe, em 7 de Maio de 2004.

29 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel de Jesus
Terrinca da Silva Bernardo Tomás. 2000146414

FERREIRA DO ZÊZERE

CONFECÇÕES BOM GOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00140/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 503492442;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 01/041125.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e liquidação da sociedade.
Data: 24 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Assunção Maria
da Silva Dias. 1000272772

MAÇÃO

QUINTA DA CHAVEIRINHA � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 187/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504729071; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/041126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, a contar de 27 de
Agosto de 2004.

É o que me cumpre certificar.

9 de Dezembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2005207381

OURÉM

AUTO TÁXI DA CUMEADA, L.DA

Sede: Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504654837.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003559310

FREIXIPINTA � PINTORES DE FREIXIANDA, L.DA

Sede: Rua da Floresta, Ramalheira, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02041;
identificação de pessoa colectiva n.º 505435071.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003559043

D. E. T. I. � DEPÓSITO EUROPEU TRANSACÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01047;
identificação de pessoa colectiva n.º 502864338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2000501524

ENCOSTA REAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02549;
identificação de pessoa colectiva n.º 506479030.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003712232

LAVANDARIA ANITA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 24, rés-do-chão, esquerdo,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01182;
identificação de pessoa colectiva n.º 503207861.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003712127

SANTOS & PRINO, L.DA

Sede: Rua da Fonte do Oleiro, sem número, Caneiro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01847;
identificação de pessoa colectiva n.º 504993917.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003712224

RODRIGUES & NEVES, L.DA

Sede: Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00371;
identificação de pessoa colectiva n.º 500994625.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003668284

TECNORÉM � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 113, Moinho da Areia, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00915;
identificação de pessoa colectiva n.º 502519533.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 2003668233

CLÍNICA VETERINÁRIA DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote B, loja E,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503056111.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003712470

ESTUQUES PAULO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Arneiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01901;
identificação de pessoa colectiva n.º 505034573.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003559221

REPARPONTES � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Charneca, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02028;
identificação de pessoa colectiva n.º 505417715.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000501559

CONSTRUÇÕES J. M. & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua Principal, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02200;
identificação de pessoa colectiva n.º 505901552.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003624457

VERDADE E VIDA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, 16, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01802;
identificação de pessoa colectiva n.º 504791893.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003601180

VIGRULINA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Valinho, 7, Estreito, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505792621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559019

LUISCLIMA � AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Sede: Bairro Nossa Senhora da Conceição, lote 2, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02155;
identificação de pessoa colectiva n.º 505799154.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559175

TERMOFREX EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São Cristóvão, 9, Arieiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02074;
identificação de pessoa colectiva n.º 505524759.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559299

RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00624;
identificação de pessoa colectiva n.º 501830910.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003600124

MANUEL DAS NEVES COELHO, FILHOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00079;
identificação de pessoa colectiva n.º 500179875.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003601775

SILVACASAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02505;
identificação de pessoa colectiva n.º 506596702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 24 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559035

AUTO TÁXIS CENTRAL DE FREIXIANDA, L.DA

Sede: Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00127;
identificação de pessoa colectiva n.º 500876452.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003559086
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FERSOUPER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02193;
identificação de pessoa colectiva n.º 505808773.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713190

 LAR DE APOIO A IDOSOS SÃO JOÃO VILARENSE, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918900.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003668730

 URBINABÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício de Fátima, bloco B, loja três, Estrada de Fátima
Velha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02449;
identificação de pessoa colectiva n.º 504474111.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003600361

PEREIRA & REIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00366;
identificação de pessoa colectiva n.º 500988129.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003689460

URBI HOME � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, 52, Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02358;
identificação de pessoa colectiva n.º 506224040.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003600388

CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502544562.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003689338

FATIMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 2, 1.°, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003600400

SCMI � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Rua Principal, Quinta das Serradas, Costa, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00914;
identificação de pessoa colectiva n.º 502083115.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003668853

MANALVO � COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792209.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003668705



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 25 de Fevereiro de 2005 4281

ALBERTINO LOPES DOS REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501927263.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713026

EDUARDO, MARQUES & ROSA, L.DA

Sede: Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00579;
identificação de pessoa colectiva n.º 501642951.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713271

GATOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua do Brejo, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503998389.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003601201

IMOURÉM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 61, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792071.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2006952161

FUSTINO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Sede: Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003559256

TRANSOP � TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ruge Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02061;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554581.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003559264

MICRONIPOL � MICRONIZAÇÃO E RECICLAGEM
DE POLIMEROS, L.DA

Sede: Rua do Valongo, Valongo, apartado 15, Freixianda,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01835;
identificação de pessoa colectiva n.º 504855840.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003601996

PAULO JOSÉ FERREIRA VIEIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Guilherme Barros e Cunha, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02244;
identificação de pessoa colectiva n.º 505651289.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000501052

LEILOFATIMA � SOCIEDADE NACIONAL DE LEILÕES, L.DA

Sede: Rua do Colégio, São Miguel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 504700626.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000500870
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PROMAZINHEIRA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada da Fazarga, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01160;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150720.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713859

REBOHOUSE � REBOCO PROJECTADO, L.DA

Sede: Rua da Várzea, Escandarão, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02327;
identificação de pessoa colectiva n.º 506195511.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713840

DANIEL THOMAS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, 59, Mata, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02371;
identificação de pessoa colectiva n.º 506289168.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003712739

RAÚL DOS REIS RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Lombas, Caneiro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02209;
identificação de pessoa colectiva n.º 505903482.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000501168

COLORFOTO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Sede: Praça de Paulo VI, 9, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01856;
identificação de pessoa colectiva n.º 504936166.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000500579

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS & FILHAS, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, 103, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02432;
identificação de pessoa colectiva n.º 506289176.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003712747

AGOSTO E NATAL � PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua da Brejoeira, Casal Ribeiro, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02005;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468670.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000500463

MEGABANHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO DE BANHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 63.
rés-do-chão, direito, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02037;
identificação de pessoa colectiva n.º 505497565.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000500935

TRANSPORTES � ALDEIA DA CRUZ, L.DA

Sede: Travessa das Prezas, Louças, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01834;
identificação de pessoa colectiva n.º 504820486.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000501303

FATURBE � AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 115, rés-do-chão, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00848;
identificação de pessoa colectiva n.º 502362197.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003712623

TRANSJM � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Olival, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01887;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003724.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003712542

REISOL � HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Vitórias, 25, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504064800.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000501176

ESCALAVIRTUAL � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria e Almeida, 11, 1.°,
esquerdo, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02050;
identificação de pessoa colectiva n.º 505463865.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003712585

FOTOPÁGINA � FOTOGRAFIA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Urbanização da Moita Redonda, lote 5, 3.º, esquerdo,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504848496.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003668012

ELFEMIA � COMÉRCIO DE BIJUTERIA, L.DA

Sede: Rua de Carvalho de Araújo, 8-10, Centro Comercial de Ourém
Real, rés-do-chão, loja 9, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02525;
identificação de pessoa colectiva n.º 506639100.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003689770

VITOCLARINDA � PAVIMENTOS VÍTOR & CLARINDA, L.DA

Sede: Rua Principal, Carvalhal de Baixo, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02108;
identificação de pessoa colectiva n.º 505548194.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003625291

CARVALHALOBRAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Calçada, Carvalhal de Cima, Rio de Couros,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02335;
identificação de pessoa colectiva n.º 506016978.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003625259

CACINHEIRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Loureiro, 2, Cacinheira, Casal dos Bernardos,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02468;
identificação de pessoa colectiva n.º 506480305.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003624414

ALBURIDESATERROS � DESATERROS, L.DA

Sede: Rua de Alfredo Lemos, 29, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2117;
identificação de pessoa colectiva n.º 505666260.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000500471

CARBUDAIRE � SOCIEDADE REVENDEDORA
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Bairro de Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01354;
identificação de pessoa colectiva n.º 503626147.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003668225

MABERAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua Principal, 57, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02454;
identificação de pessoa colectiva n.º 506372057.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003625631

IN YOUR MIND � SISTEMAS INFORMÁTICOS,
INTERNET E MULTIMEDIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Joaquim Francisco Alves, 99, rés-do-chão,
esquerdo, Urbanização do Ribeirinho, Nossa Senhora da

Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713883

DICARSA � REPARAÇÕES E PINTURAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00946;
identificação de pessoa colectiva n.º 502606673.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713778

PETROIBÉRICA � SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO
LATINOS, S. A.

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502840153.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 29 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713115

JOAQUIM & CRISTINA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Covão, Murtal, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01560;
identificação de pessoa colectiva n.º 504066200.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713786

MOISÉS & JORGE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Carrascal, sem número de polícia, Alburitel,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02274;
identificação de pessoa colectiva n.º 506006964.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003712917

TRANSPORTES DO NINHO, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, 36, rés-do-chão, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01622;
identificação de pessoa colectiva n.º 504190180.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003625879

CENTRO DIETÉTICO SÃO GABRIEL, L.DA

Sede: Rotunda Sul, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01193;
identificação de pessoa colectiva n.º 503228613.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003558632

TRANSPORTES PETROIBÉRICA, S. A.

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01657;
identificação de pessoa colectiva n.º 500495360.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 29 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713107

ABÍLIO GOMES & MAIA, L.DA

Sede: Reca, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02021;
identificação de pessoa colectiva n.º 505328879.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713867

SOCIBANHO � FABRICAÇÃO MOBILIÁRIO SALAS
DE BANHO, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal Branco, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02188;
identificação de pessoa colectiva n.º 505820269.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003558209

DIRENCAR � OFICINA DE BATECHAPAS E PINTURA, L.DA

Sede: Estrada da Alvega, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01437;
identificação de pessoa colectiva n.º 503752436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713697

NABÃO XXI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02368;
identificação de pessoa colectiva n.º 506247376.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713700

MAQUITAFO � DESATERROS E TERRAPLANAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Velha Escola, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01731;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534653.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713727

STIFS � SOCIEDADE TRANSPORTADORA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01644;
identificação de pessoa colectiva n.º 504231693.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713760

URBIFÁTIMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Restaurante Dom Nuno, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00982;
identificação de pessoa colectiva n.º 502671963.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003713751

J. MANUEL � INSPECÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Casal dos Crespos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503208183.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003, da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003600710

SETÚBAL
ALMADA

ALDEIAS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 02234/
810706; identificação de pessoa colectiva n.º 501190147; data
da apresentação: 31052000.

Certifico que, em referência à firma em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

11 de Janeiro de 2005. � A Escriturária Superior, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000010627

CRIADORES DE FUTUROS � A TECNOLOGIA
AO SERVIÇO DO ENSINO E DO DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08431/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503744450; data do
depósito: 11082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000004600

SEIXAL

AUTO TÁXIS TRÊS POVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5947/
010213; identificação de pessoa colectiva n.º 500555966.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000039052

FERNANDO CARDOSO & MIGUEL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5855/
001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505177218; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 09/041104.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de quarenta e oito mil euros pertencente ao sócio Fernando Cardoso
de Almeida; e uma do valor nominal de dois mil euros pertencente à
sócia Ercília da Luz Miguel Cardoso de Almeida.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global igual a novecentos e sessenta mil euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694343

DOLLAR LAND (PORTUGAL) � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5502/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 502193042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 01/041105.

Certifico que, em referencia a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

14 � Apresentação n.º 01/041105; averbamento n.º 1.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente, para o triénio 2004--

2006, em 26 de Março de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694378

GENIALURBE, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7248/
030624; identificação de pessoa colectiva n.º 506634752;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 02 e 05/041105.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 � Apresentação n.º 02/041105; averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente José Martins Ferreira, por renún-

cia em 1 de Outubro de 2004.
Certifica que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-

sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de sessenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, correspondendo à soma de três quotas, sendo duas do
valor nominal de vinte e quatro mil euros, cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios António da Conceição Jorge e Luís Lopes
Roberto e uma de doze mil euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Mareco Lopes Roberto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694386

VIDREIRA RUI OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6939/
021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506294048; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/041109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

02 � Apresentação n.º 01/041109.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694424

MARAGOPE � PASTELARIA SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1269/
860818; identificação de pessoa colectiva n.º 501725520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números e
data das apresentações: 06 e 07/041109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 � Apresentação 06/041109; averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Manuel Tomás Godinho Pereira

e Ondina Maria Quaresma Serpa Pereira, por renúncia em 11 de
Outubro de 2004.
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Certifica que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas
quotas, no valor de dois mil e quinhentos euros cada, pertencente uma
à sócia Mariana Pereira Mateus e outra pertencente ao sócio Carlos
Paulo Mourão Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694440

OPÇÃO TOTAL � UNIFORMES E MERCHANDISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7715/
040910; identificação de pessoa colectiva n.º 504676440;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 03/041109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 � Apresentação n.º 03/041109; averbamento n.º 2.
Cessação de funções da gerente Maria João Paulino Marques Cris-

tino, por renúncia em 26 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694459

CARLOS A. MARQUES DESIGN � ATELIER
DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7781/
041115; identificação de pessoa colectiva n.º 504744470; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 06/041115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 � Apresentação n.º 06/01115; averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para Rua de António Louro, 2, 4.º-A, Aldeia de

Paio Pires, Seixal.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694483

PGG � PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6989/
021121; identificação de pessoa colectiva n.º 505980673; inscri-
ção n.º 05; números e data das apresentações: 02 e 03/041115.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º tendo em conse-
quência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de doze mil e quinhentos euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais do valor nominal de seis mil duzentos
e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro
Miguel Velez Godinho e Sandra Maria Vicente da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � gerência da sociedade compéte aos sócios, Pedro Miguel Ve-
lez Godinho e Sandra Maria Vicente da Silva, já designados gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694505

INTERGAME � COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5235/
990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504558846; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 02/041110.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar vinculada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Cristina
Duarte de Miranda Gonçalves e Carlos Filipe Gonçalves de Carvalho.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694513

ARAÚJO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1886/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502281723; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 02/041112.

Certifico que, em referência à sociedade em epigrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

05 � Apresentação n.º 02/041112.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694521

TRANSPORTES LOZANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6946/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506237958; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 04/041112.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

03 � Apresentação n.º 04/041112.
Dissolução e. encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694530

CAFÉ, PASTELARIA TRICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2997/
930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503027286; inscri-
ções n.os 05 e 06; números e data das apresentações: 07 e 08/
041115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

05 � Apresentação n.º 07/041115.
Designação de secretário de sociedade: António Pedro Neves Fia-

lho Tojo, casado, em 8 de Novembro de 2004.
06 � Apresentação n.º 08/041115.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � Pela Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694556
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TRANSPORTES PIRINÉUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5471/
000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504795341; inscri-
ção n.º 08; números e data das apresentações: 05, 06 e 07/041112.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Pirinéus, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede social na Avenida de Rui Grácio, 71, direito, Santa
Marta do Pinhal, 2855 Corroios, a qual, por simples decisão da ge-
rência, poderá ser deslocada livremente para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de trezentos mil
euros e corresponde à quota unitária pertencente a Gregário Lasala
Baurre.

2 � Fica a gerência autorizada a aumentar por uma ou mais vezes
o capital social, sem necessidade de deliberação da assembleia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694726

IDEIAS BÁSICAS � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7783/
041116; identificação de pessoa colectiva n.º 504286374; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 01/041116.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 4.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ideias Básicas � Pinturas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Vilar, 306,
Quinta da Queimada, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, conce-
lho de Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de pintura de
construção civil e outros inerentes.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertence aos sócios Fre-
derico Marques Simões e Jorge Manuel Batista da Silva, desde já no-
meados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral:

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004694718

FABORY PORTUGAL � PARAFUSARIA E MONTAGEM
INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6467/
011127; identificação de pessoa colectiva n.º 502654216;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 04/041115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

11 � Apresentação n.º 04/041115; averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente José Manuel Jorge Leitão, por re-

núncia a partir de 31 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
2004694700

SETÚBAL

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA CELI CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03166/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502875780.

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. 2003678263

PARIS 2000 � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02619/
900928.

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. 2004619554

PAIVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00500/
640509.

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. 1000272140

SURPRESAS MÚLTIPLAS � EMBALAGEM E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06866/
20021105.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004643447

CARDOSO, FERREIRA & SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00311/
591204; identificação de pessoa colectiva n.º 500326940.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004640464

SIMÕES & TEÓFILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03904/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503402613.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2003.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003591338

CRISTINA PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05835/
20001023.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2003.

25 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia
Alexandra de Sousa Correia. 2004619953

SETUCAR III � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05199/
990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504338749.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Em virtude de fusão o fiscal único e suplente, passou a denominar-se:

Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.,
edifício Atrium Saldanha, Praça de Duque de Saldanha, 1, 6.º, São Jorge
de Arroios, Lisboa.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia
Alexandra de Sousa Correia. 2007577283

SETUCAR III � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05199/
990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504338749;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 17 e 18/20040518.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação do fiscal único, efectuada em 15 de Outubro de 2003 �

Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada, por Carlos
Manuel Pereira Freire, casado, Amoreiras, torre 1, Lisboa. Suplen-
te � António Dias & Associados , Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada por António
Marques Dias, casado, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Prazo: triénio 2001-2003.
Reconduzido em 31 de Dezembro de 2003, para o período de 1 de

Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2004: Henrique Manuel Perei-
ra Telhado, casado, residente na Rua do Mato da Mina, 56, Quinta da
Beloura, Sintra.

3 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia
Alexandra de Sousa Correia. 2006893670

SINES

MAPA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE COMUNICAÇÃO E ARTE, L.DA

Sede: Estrada da Afeiteira, Casa da Ponte Serva, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00500/
270795; identificação de pessoa colectiva n.º 503480681; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/041001.

Certifico que, por escritura datada de 17 de Setembro de 2004,
lavrada no Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe foi
dissolvida e liquidada.

Data da aprovação das contas: 17 de Setembro de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723530

CARLOS JOÃO COELHO, L.DA

Sede: Muro da Praia, 10, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00668/
170699; identificação de pessoa colectiva n.º 504487272; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722313

ITALSINES INTERNACIONAL � CONSTRUÇÕES,
REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES METALOMECÂNICAS

E ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote 1, 2.º, C, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00557/
291196; identificação de pessoa colectiva n.º 503797839; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722321

SOCIEDADE URBANIZADORA DA QUINTA DAS FLORES, L.DA

Sede: Quinta das Flores, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00157/
210981; identificação de pessoa colectiva n.º 501182420; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722275

MANUEL BELICHE & FILHA, L.DA

Sede: Largo Afonso Albuquerque, 11 e 13, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00756/
060601; identificação de pessoa colectiva n.º 505377225; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591064

MANUEL BELICHE & FILHA, L.DA

Sede: Largo Afonso Albuquerque, 11 e 13, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00756/
060601; identificação de pessoa colectiva n.º 505377225; data da
apresentação: 270603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 28 de Março de 2003.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2001491921

HENRIQUE MANUEL LINO DA SILVA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Luís Lopes, 74, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00033/
090373; identificação de pessoa colectiva n.º 500133670; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722267
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BENJAMIM DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo do Castelo, 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00023/
040772; identificação de pessoa colectiva n.º 500323119; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591056

ÓPTICA VASCO DA GAMA, L.DA

Sede: Rua das Percebeiras, lote A, 2.º, esquerdo, frente, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00628/
190698; identificação de pessoa colectiva n.º 504181742; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722615

MÓVEIS CASSAM, L.DA

Sede: Zil 2, Rua M, lotes 1159 e 1160, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00727/
041200; identificação de pessoa colectiva n.º 505211785; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722607

SUCOMAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS DO MAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Júdice Fialho, Torre das Descobertas, lojas A/B,
Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00772/
210901; identificação de pessoa colectiva n.º 505717840; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 20 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722593

A. C. CAETANO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 16, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00636/
081098; identificação de pessoa colectiva n.º 501956310; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 23 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722585

TUBACERO � TUBOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00643/
091198; identificação de pessoa colectiva n.º 504323539; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722577

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

CONCREGAL � BETÃO DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º  261; identificação de pessoa colectiva n.º 502731923; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 03/22102004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

6 � Apresentação n.º 03/22102004.
Alteraão parcial do pacto.
Objecto da alteração:

ARTIGO 2.º

Objecto

Fabricação de artigos de cimento e marmorite, fabricação e distri-
buição de betão pronto e outros derivados de cimento hidráulico, fa-
bricação de derivados de betuminosos, construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de imóveis, comércio de automóveis e peças,
comércio de bens alimentares e de vestuário, importação e exporta-
ção.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Peixoto Cerqueira Rodrigues. 2004397128

ABILIO & JOSÉ PAREDES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º  00451; identificação de pessoa colectiva n.º 504669540; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 04/041104.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71 ° e 72° do Código
do Registo Comercial, que foi registada a dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

O Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 2004397209

SALVADORINVESTE � RECOLHA E MANUTENÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º  489; identificação de pessoa colectiva n.º 504783874; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/200904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

E-2 � Apresentação n.º 03/20092004.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data: 17 de Setembro de 2004.

Está conforme.

29 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Peixoto Cerqueira Rodrigues. 2004382350
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CAMINHA

TOTALSANO � GESTÃO DE INSTALAÇÕES
E EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 808/
20030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506670481; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20041129.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 29 de Novembro de 2004.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188933

ANCORLIMPA, LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º  818/
20031112; identificação de pessoa colectiva n.º 506764010; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20041130.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 24 de Novembro de 2004.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006188941

MELGAÇO

PETROLAMAS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 145/
980325 ; identificação de pessoa colectiva n.º 503954365; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 04/041207.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo: alteração parcial do contrato quanto ao ar-
tigo 3°, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores constantes da escrituração, é de € 56 000,
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de € 28 000 cada,
pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � São admitidos suprimentos e prestações suplementares de ca-
pital, nas condições que vierem a ser fixadas em assembleia-geral, tendo
as prestações suplementares o limite máximo de vinte vezes o capi-
tal social.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, José António Carvalho.
2007751089

MONÇÃO

GRANITOS PALHARES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00579/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505460289; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/041130.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi re-
gistada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 30 de Setembro de 2004.

30 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479728

CARVALHO FERREIRA & ARAÚJO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00493/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504607898; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/041129.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi re-
gistada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 15 de Outubro de 2004.

29 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479710

IRMÃOS MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00449/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503913200; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/041117.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi re-
gistada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 29 de Outubro de 2004.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479701

REGO & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00373/
94104; identificação de pessoa colectiva n.º 503289523; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 13/041122.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi re-
gistada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 10 de Novembro de 2004.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479663

MÁRIO R. C. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00625/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 505953307; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/031204.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi al-
terado parcialmente o contrato da sociedade quanto ao artigo 2.º que
tem a redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, instalação e reparação
de aparelhos de ar condicionado, equipamentos de frio e ventilação e
de todo o tipo de máquinas e equipamentos utilizados na indústria
hoteleira; comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos
para a indústria e comércio; comércio a retalho de máquinas e outro
material para escritório.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

3 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479736

SAUDADE & TERESA � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º  00297/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502481501; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/041203.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi re-
gistada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 24 de Novembro de 2004.

3 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2004479744

PONTE DE LIMA

CONFECÇÃO GINA, L.DA

Sede: Lugar de Burgonha, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 954/20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505520770;
número e data da entrada: 01/20041207.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

7 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2006073583

ABREU LIMA & PEREIRA COUTINHO, L.DA

Sede: Casa Grande do Largo de Alexandre Herculano, Além
da Ponte, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 233/870908; identificação de pessoa colectiva n.º 501859700;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20041209.

Certifico que, por escritura exarada em 26 de Novembro de 2004,
de fl. 54 a fl. 55 do livro n.º 357-S, do Cartório Notarial de Ponte de
Lima foi, relativamente à sociedade em epígrafe, regista a dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2004.

Conferida está conforme.

9 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007310996

AMORIM MACHADO & BAPTISTA, L.DA

Sede: Paçô-Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1196/20020827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506188264; número e data da entrada: 01/20041126.

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

26 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006072285

JOÃO LUÍS RIBEIRO, L.DA

Sede: FEIRA-FREIXO, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 174/830525; identificação de pessoa colectiva n.º 501427163;
inscrição n.º 4; números e data da apresentação: 11 e 12/20020522.

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2002, exarada de
fl. 88 a fl. 89 do livro n.º 902-B do 2.º Cartório Notarial de Braga e
pelo averbamento n.º 3 da apresentação n.º 08/20041123, foi feito o
aumento de capital com redenominação em euros e subsequente alte-
ração parcial do contrato, da sociedade em epígrafe, em 3.004,80
euros, passando a ser de 5.000,00 euros, tendo sido alterado o arti-
go 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, di-
vidido em duas quotas, uma de quatro mil e novecentos euros perten-
cente à sócia Maria de Lurdes Lopes Ribeiro, e outra de cem euros
pertencente à sócia Madalena Maria Lopes Ribeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007310961

RESTAURANTE SONHO DO CAPITÃO, L.DA

Sede: Campo Raso, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 329/901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502435518;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 07/20041203.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Novembro de 2004,
de fl. 60 a fl. 61 v.º do livro n.º 355-S, do Cartório Notarial de Ponte
de Lima foi, relativamente à sociedade em epígrafe, registado o au-
mento do capital social em 15.000,00 Euros subscrito e realizado em
dinheiro pelos sócios e com a admissão de Maria Goretti Fernandes
Bezerra Araújo e Maria Fernanda Carneiro Lima como novas sócias,
tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas
de onze mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Manuel Alves Araújo e Luís Araújo Varajão; e duas de
mil duzentos e cinquenta euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Maria Goretti Fernandes Bezerra Araújo e Maria Fernanda Car-
neiro Lima.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

3 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007310970

ABÍLIO ARAÚJO TÁXIS, L.DA

Sede: Armada, Beiral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 953/20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505389169;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20041206.

Certifico que, por escritura exarada em 2 de Dezembro de 2004, de
fl. 15 a fl. 15 v.º do livro n.º 151-E, do Cartório Notarial de Ponte
de Lima foi, relativamente à sociedade em epígrafe, registada a disso-
lução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2004.

Conferida está conforme.

6 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007310988

JOAQUIM FERNANDES DE SÁ, L.DA

Sede: Igreja, Queijada, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 952/20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505492741;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 07/20040916.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 45 a fl. 46 do livro n.º 349-S, do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe em
45.000 euros em dinheiro, passando a ser de 50.000 euros, tendo o
contrato da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de vinte e cinco
mil euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Fernandes
de Sá e Fernanda Oliveira de Passos Rodrigues Sá.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2000050557
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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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       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

€ 6,40

Preços para 2005
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2005 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos

que tenha com a INCM.
4 — A efectivação dos pedidos de contratos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
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).

1.ª série..........................................

2.ª série..........................................

3.ª série..........................................

1.ª e 2.ª séries.................................

1.ª e 3.ª séries.................................

2.ª e 3.ª séries.................................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ...........................

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.


