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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Instituto Nacional de Habitação

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso 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 Nacional de Habitação Direcção de Gestão de Solos

Endereço Código postal
Avenida de Columbano Bordalo 1099-019 Lisboa
Pinheiro, 5

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217231577 217231575

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
inh@inh.pt www.inh.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de 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
Estudo de Estratégico de Almada Poente.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso consiste na prestação de todos os serviços inerentes ao forne-
cimento do Estudo de Estratégico de Almada Poente.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A entrega de fornecimento é na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 5, Lisboa.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 74.20.52, correspondente a serviços de planeamento urbanístico.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento do Estudo de Estratégico de Almada Poente.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 05 a partir da decisão de adjudicação (para forneci-
mentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução e de 5 % do valor global da adjudicação e será prestada por depósito
em dinheiro ou em título emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O preço a propor deverá ser um preço global e os pagamentos serão processados de
acordo com o plano de pagamentos apresentado pelo concorrente vencedor, e liquida-
das nos 30 dias seguintes à data da entrega da factura no INH.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

1. Concursos públicos

PARTE A



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 121 — 27 de Junho de 200513 576

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, subscrita pelo concorrente, na qual indique a sua designação, o seu nú-
mero fiscal de contribuinte, o número do seu bilhete de identidade, o seu estado civil,
o seu domicílio ou sede social e tratando-se de pessoa colectiva, denominação social,
o número de cartão de pessoa colectiva, sede social, suas filiais que interessem a exe-
cução do contrato, o nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes que a obriguem, conservatória do registo comercial onde se encontra matri-
culada e o seu número de matrícula nessa conservatória.
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Julho (anexo II do programa de concurso).
No caso de agrupamento de empresas, declaração conjunta indicando a empresa desig-
nada para representar a associação, se for o caso, perante o dono da obra e endereço e fax
para onde deve ser dirigida toda a correspondência.
No caso de agrupamento de empresas, declaração das empresas concorrentes assumindo-
-se perante a entidade adjudicante, responsáveis pela proposta apresentada.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos compro-
vativos exigidos
Declaração sob compromisso se honra, subscrita pelos concorrentes, onde estes decla-
rem que possuem capacidade técnica e financeira para a realização do fornecimento de
serviços.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Declaração sob compromisso se honra, subscrita pelos concorrentes, onde estes decla-
rem que possuem capacidade técnica e financeira para a realização do financiamento de
serviço.

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

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: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar
no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Experiência da equipa (60 %);
2 Preço proposto (30 %);
3 Prazo de execução (10 %).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

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

Custo: 100 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do Instituto Nacional de
Habitação. Eventuais portes de correio serão suportados pelos interessados.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

26 /07 /2005 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pes-
soas por si credenciadas, em conformidade com o ponto 6.2 do programa de con-
curso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas e 30 minutos. Local auditório do edifício sede do Instituto Nacional
de Habitação.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

O Instituto Nacional de Habitação reserva-se o direito de não adjudicação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

17 de Junho de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
(Assinatura ilegível.) 3000175271
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços ¢

O concurso 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
Ministério da Defesa Nacional, Divisão Administrativa e Financeira
Marinha, Superintendência dos Serviços
do Material, Direcção de Navios

Endereço Código postal
Base Naval de Lisboa 2810-001

Localidade/Cidade País
Alfeite, Almada Portugal

Telefone Fax
210901375 212747733

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   01
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 03/DN/2005.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de um impulsor de popa para o NRP Almirante Gago Coutinho.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A definir pela entidade adjudicante e situado dentro da Base Naval de Lisboa, sita em
Alfeite, 2810-001 Almada.
Código NUTS
PT172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 50.24.10.00-2 E155-4E153-0E043-6
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Um impulsor de popa para o NRP Almirante Gago Coutinho.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 120 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
No prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, deverá o adjudicatário fornecer
à entidade adjudicante uma caução de 5  % do valor do contrato, excluindo o IVA, como
garantia de bom cumprimento.
Para garantir o eventual pagamento de adiantamentos, o adjudicatário deve prestar uma
caução de valor igual ou superior aos adiantamentos a efectuar.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados nos termos previstos no artigo 13.º
do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituir em agrupamento complementar de empresas ou em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, quando lhes seja adjudicado o fornecimento e tendo em
vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As exigidas no título VII do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
As exigidas no título VII, n.º 3, alíneas a) e b), do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
As exigidas no título VII, n.º 3, alíneas c) e d), do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
As exigidas no título VII, n.º 3, alínea e), 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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Mérito técnico — 40 %;
2 Preço — 30 %;
3 Prazo de fornecimento — 20 %;
6 Assistência técnica e garantia — 10 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
05LPM0406 — concurso público n.º 03/DN/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /08 /2005

Custo: 150 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem do conselho administrativo da Direcção de
Navios, podendo ainda ser pago por transferência bancária para a conta
n.º 0268023225730 da CGD, NIB n.º 035026800002322573030. Neste caso, o pro-
grama e o caderno de encargos só podem ser levantados contra a comprovação da trans-
ferência, que deve indicar a data desta e a entidade que a efectuou.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 /08 /2005
Hora 16 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

90  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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e ou seus representan-
tes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /09 /2005

Hora 15 horas. Local sede da Direcção de Navios [endereço indicado em I.1)].

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
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 PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

15 /06 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

15 de Junho de 2005. — O Chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira, António Edgard Pestana da Costa, CTEN NA.

3000175186

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Agricultura Presidente da comissão de abertura
do Alentejo do concurso

Endereço Código postal
Quinta da Malagueira, Apartado 83 7006-553

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266757800 266757861

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
patrimonio@draal.min-agricultura.pt http//www.draal.min-agricultura.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    £         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Recolha, transporte e abate de animais bovinos sujeitos a abate sanitário, bem como
comercialização das respectivas carcaças nas áreas das Divisões de Intervenção Vete-
rinária de Alcácer do Sal, de Beja, de Elvas, de Évora e de Portalegre e, bem assim, das
peles e couros dos animais reprovados.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Recolha, transporte e abate de animais bovinos sujeitos a abate sanitário, bem como
comercialização das respectivas carcaças nas áreas das Divisões de Intervenção Vete-
rinária de Alcácer do Sal, de Beja, de Elvas, de Évora e de Portalegre e, bem assim, das
peles e couros dos animais reprovados, sendo os valores mínimos de referência para
cada categoria, conforme se passa a descrever:
Bovinos adultos (> 20 meses) — 0,52 euros; novilha (> 8 meses e <= 20 meses) —
1,25 euros; novilho (> 8 meses e <= 20 meses) — 1,25 euros; vitelos (< 8 meses) —
1,25 euros e couros — 2 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Áreas de actuação das Divisões de Intervenção Veterinária da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.
Código NUTS
III — Região Alentejo.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 01.21.10.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
01.21.1.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /07 /2005 e/ou termo 31 /12 /2005

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 6234,97 euros.
Os abates sanitários são realizados exclusivamente nos matadouros de Sousel e Beja.
O pagamento de todas as taxas legais e de serviços prestados pelo matadouro ficam a
cargo do adjudicatário.
A recolha e transporte dos animais para o matadouro são por conta do adjudicatário, em
rigoroso cumprimento das datas e horas previamente acordadas e comunicadas pela
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo e restantes normas aplicáveis, nomea-
damente das normas e legislação sobre transporte e bem estar animal e trânsito animal.
Os abates só podem ser efectuados nos matadouros referidos no artigo 2.º,
comprometendo-se expressamente o adjudicatário a apresentar para abate a totalidade
dos animais nos prazos indicados pela Direcção Regional de Agricultura do Alentejo.
A recolha será efectuada nas explorações de origem dos animais a abater e o trans-
porte será efectuado imediatamente, tendo como destino, primeiro e único, o mata-
douro.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O adjudicatário compromete-se a liquidar o valor relativo aos animais abatidos no
prazo máximo de 15 dias a contar da data da recepção da factura enviada pela Direcção
Regional de Agricultura do Alentejo, por carta registada e com aviso de recepção.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1 — A proposta deve ser acompanhada:
De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa
colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interes-
sem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de
outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde
se encontra matriculado e o seu número de matrícula nessa conservatória;
De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa de
concurso. 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 Junho.
2 — Os documentos que acompanham as propostas devem ser assinados pelas entida-
des que os emitem.

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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço mais elevado.
2 Garantia de satisfação dos requisitos exigidos para o objecto do contrato emer-
gente do presente concurso.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 351/275/002.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 023 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 024 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora 17 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até 31 /12 /2005 ou \\ meses e/ou \\\ dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
1 — Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
2 — Os concorrentes ou os seus representantes podem, no acto:
Pedir esclarecimentos;
Apresentar reclamações sempre que seja cometida, no próprio acto, qualquer infracção
à legislação aplicável ao presente programa;
Apresentar reclamações contra a admissão de qualquer outro concorrente, das respec-
tivas propostas ou contra a sua própria admissão condicionada ou exclusão, ou da
entidade que representam;
Apresentar recurso hierárquico facultativo das deliberações do júri tomadas no âmbito
do acto público;
Examinar a documentação apresentada durante um período razoável a fixar pelo júri.
3 — As reclamações dos concorrentes e os recursos hierárquicos facultativos podem
consistir em declaração ditada para o acto ou em petição escrita.
4 — O recurso hierárquico facultativo tem obrigatoriamente de ser interposto no pró-
prio acto público.
5 — As deliberações do júri tomadas no âmbito do acto público são notificadas aos
interessados, no próprio acto, não havendo lugar a qualquer outra forma de notificação,
ainda que não estejam presentes ou representados no referido acto os destinatários
dessas deliberações.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 15 horas. Local Quinta da Malagueira, Évora.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os abates sanitários são realizados exclusivamente nos matadouros de Sousel e Beja.
Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais: até ao último dia
do prazo limite para apresentação das propostas, ou enviada pelo correio desde que
solicitado até ao final do 2.º terço do prazo fixado para a apresentação das propostas,
neste caso debitando-se as despesas de expedição.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

15 de Junho de 2005. — O Director Regional, Luís TeIlo Rasquilha
de Abreu. 3000175079

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação de Lisboa

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 12 1749-070

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Info.dsrm@drel.min-edu.pt www.drel.min-edu.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada 102/2005 — obras de conservação urgentes, redes de distribuição e arran-
jos exteriores na Escola Secundária Pedro Alexandrino — Loures.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Obras de conservação urgentes, redes de distribuição e arranjos exteriores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola Secundária Pedro Alexandrino — Loures.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
284 049 euros, mais IVA à taxa legal em vigor.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

15 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

45 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A presente rectificação diz respeito ao anúncio publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 75, de 18 de Abril de 2005.
No caderno de encargos foi alterado o mapa de quantidades.
O preço base passou a ser 284 049 euros, mais IVA à taxa legal em vigor.
O prazo para a entrega das propostas foi prorrogado para 45 dias a contar da publicação
no Diário da República da presente rectificação.

14 de Junho de 2005. — O Director Regional de Educação, José
Joaquim Leitão. 3000175119

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional de Educação

Direcção Regional de Planeamento e Recursos Educativos

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços ¢

O concurso 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
Secretaria Regional de Educação, Ricardo Correia
através da Direcção Regional
de Planeamento e Recursos Educativos
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Endereço Código postal
Rua de João Tavira, 3 9000-075

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291214750 291231661

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drpre@madeira-edu.pt www.madeira-edu.pt/drpre

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 2/2005, no âmbito da União Europeia, para a aquisição, armaze-
namento, acondicionamento e distribuição semanal de mercearias.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição, armazenamento, acondicionamento e distribuição semanal de mercearias
destinadas às escolas básicas do 1.º ciclo com pré-escolar e estabelecimentos de primei-
ra infância, da Região Autónoma da Madeira.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Região Autónoma da Madeira.
Código NUTS
PT300 Madeira.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Descrição dos bens a fornecer com referência à Classificação Estatística de Produtos
por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho,
de 29 de Outubro, alterado pelos Regulamentos (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 22
de Junho, e n.º 204/2002, de 19 de Dezembro de 2002.
Aquisição, armazenamento, acondicionamento e distribuição semanal de géneros ali-
mentícios correspondentes ao grupo 01.1, classe 01.11; grupo 14.4, classe 14.40;
grupo 15.4, subcategoria 15.41.12, classe 15.42, categoria 15.42.1, subcatego-
ria 15.42.11; grupo 15.6, classe 15.61, categoria 15.61.21; grupo 15.8, classe 15.82,
classe 15.83, categoria 15.83.1, classe 15.85, categoria 15.85.1, subcategorias 15.85.11
e 15.85.12, classe 15.98, categoria 15.98.1, classe 60.24; categoria 60.24.1 e subcate-
goria 60.24.11.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida a prestação de caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento da Secretaria Regional de Educação.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica,
de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

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

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 25 /07 /2005

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo do concurso poderá ser adquirido na Direcção Regional de Planeamento
e Recursos Educativos, durante as horas de expediente, devendo o pagamento ser
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efectuado em numerário ou por transferência bancária através do NIB
003800011910761277193 do Banif — Banco Internacional do Funchal.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

01 /08 /2005
Hora 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

60  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
A abertura das propostas é pública.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 14 horas. Local Direcção Regional de Planeamento e Recursos Educativos, Rua
de João Tavira, 3, Funchal.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo indicado no ponto II.3) do presente anúncio deve contar-se a partir da data de
aposição do visto no contrato pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

08 /06 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

8 de Junho de 2005. — O Chefe de Gabinete, José Eduardo Ma-
galhães Alves. 1000287234

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços ¢

O concurso 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
Secretaria Regional de Educação, Ricardo Correia
através da Direcção Regional
de Planeamento e Recursos Educativos

Endereço Código postal
Rua de João Tavira, 3 9000-075

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291214750 291231661

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drpre@madeira-edu.pt www.madeira-edu.pt/drpre

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato relativo à aquisição, armazenamento, acondicionamento e distribuição sema-
nal de carnes.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição, armazenamento, acondicionamento e distribuição semanal de carnes desti-
nadas às escolas básicas do 1.º ciclo, com pré-escolar e estabelecimentos de primeira
infância, da Região Autónoma da Madeira.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Região Autónoma da Madeira.
Código NUTS
PT300 Madeira.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Descrição dos bens a fornecer com referência à Classificação Estatística de Produtos
por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho,
de 29 de Outubro, alterado pelos Regulamentos (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 22
de Junho, e n.º 204/2002, de 19 de Dezembro de 2002.
Aquisição, armazenamento, acondicionamento e distribuição de géneros alimentícios
correspondentes ao grupo 15.1, classe 15.11, subcategorias 15.11.12, 15.11.14,
15.11.16, 15.11.17, 15.12.13; classe 60.24; categoria 60.24.1 e subcategoria 60.24.11.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida a prestação de caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento da Secretaria Regional de Educação.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento complementar de empresas.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica,
de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

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

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 25 /07 /2005

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo do concurso poderá ser adquirido na Direcção Regional de Planeamento
e Recursos Educativos, durante as horas de expediente, devendo o pagamento ser
efectuado em numerário ou por transferência bancária através do NIB
003800011910761277193 do Banif — Banco Internacional do Funchal.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

01 /08 /2005
Hora 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

60  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
A abertura das propostas é pública.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 9 horas e 30 minutos. Local Direcção Regional de Planeamento e Recursos
Educativos, Rua de João Tavira, 3, Funchal.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo indicado no ponto II.3) do presente anúncio deve contar-se a partir da data
de aposição do visto no contrato pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de
Contas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

08 /06 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

8 de Junho de 2005. — O Chefe de Gabinete, José Eduardo Ma-
galhães Alves. 1000287330

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Caminha Sr.ª Presidente da Câmara

Endereço Código postal
Largo de Calouste Gulbenkian 4910-113

Localidade/Cidade País
Caminha Portugal

Telefone Fax
258710300 258710319

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-caminha.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de 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/reconstrução de arruamentos no concelho — Rua de 5 de Outubro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada destina-se à reabilitação de infra-estruturas hidráulicas, eléctricas e
de telecomunicações e à substituição de pavimentos degradados por novos pavi-
mentos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na freguesia de Vila Praia de Âncora, do concelho de Caminha.
Código NUTS
Minho — Lima.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no programa de concurso,
caderno de encargos e mapa de quantidades, sendo o custo provável dos trabalhos
estimado sobre as medições do projecto de 321 591,90 euros.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 090 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida a prestação de caução provisória. O concorrente a quem for adjudicada
a empreitada prestará uma caução de valor correspondente a 5 % do preço total da
adjudicação, no qual não se inclui o IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços. As modalidades de pagamento são as previstas no
título V do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 Março, designadamente no disposto no ar-
tigo 210.º deste diploma legal.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer à presente empreitada empresas associadas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudicação ser
feita a um agrupamento de empresas estas associar-se-ão obrigatoriamente, an-
tes da celebração do contrato, na modalidade jurídica do consórcio externo, agru-
pamento complementar de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados
das Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, correspondente às seguintes auto-
rizações:
1) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor da total da
proposta;
2) A 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria, a 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria e da
classe correspondente, cada uma, aos valores dos trabalhos que lhe respeitam, conso-
ante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 6.º, 15.º
e 16.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c) e d) do artigo 15.1 do programa de concurso.
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos concorren-
tes para a execução da obra posta a concurso, deverá ser feita com base no quadro de
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publicada ao abri-
go do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos nessa portaria.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do artigo 15.1 do programa de concurso.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de pelo menos, uma obra da mesma natureza da obra posta
a concurso de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;
b) Adequação do equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço (60 %);
2 Valia técnica da proposta (40 %):
2.1 Programa de trabalhos (40 %);
2.2 Nota justificativa do preço proposto (20 %);
2.3 Lista de preços unitários (20 %);
2.4 Memória descritiva e justificativa (20 %).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
194.05..
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /07 /2005

Custo: 140 euros em formato digital e 400 euros em papel (sem IVA). Moeda: euros.

Condições e forma de pagamento
Pode ser em numerário ou cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de Ca-
minha aquando do pedido do processo.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

22 /07 /2005
Hora Até às 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

66  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
O acto do concurso é público, podendo assistir todas as pessoas interessadas e intervir
apenas os concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /07 /2005

Hora Às 14 horas e 30 minutos. Local sala polivalente do edifício do Município de
Caminha.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Município de Caminha SCAP — Secção e Contabilidade,

Aprovisionamento e Património

Endereço Código postal
Largo de Calouste Gulbenkian 4910-113

Localidade/Cidade País
Caminha Portugal

Telefone Fax
258710300 258710319

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-caminha.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Caminha SCAP — Secção e Contabilidade,

Aprovisionamento e Património

Endereço Código postal
Largo de Calouste Gulbenkian 4910-113

Localidade/Cidade País
Caminha Portugal

Telefone Fax
258710300 258710319

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-caminha.pt

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

Organismo À atenção de
Município de Caminha SCAP — Secção e Contabilidade,

Aprovisionamento e Património

Endereço Código postal
Largo de Calouste Gulbenkian 4910-113

Localidade/Cidade País
Caminha Portugal

Telefone Fax
258710300 258710319

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-caminha.pt

30 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, em exercício,
José Bento Armada Lourenço da Chão. 1000286654

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Anúncio
Concurso público para concessão do direito à construção
e exploração de obra pública — Parque de Lazer do Seixo

1 — Câmara Municipal de Castelo de Paiva, Largo do Conde, 4550-
-102 Castelo de Paiva (telefone: 255689500; fax: 255699282).

2 — a) Local de execução — lugar de Seixo, freguesia de Real,
concelho de Castelo de Paiva.

b) Designação — proposta para a concessão do direito à construção
e exploração de obra pública — Parque de Lazer do Seixo.

c) Objecto da proposta — os concorrentes deverão apresentar, com
a proposta de renda mensal da concessão: estudo prévio (peças escritas
e desenhadas) do projecto de instalação do parque de lazer, de acordo
com o estipulado no caderno de encargos; programa de exploração do
parque, que inclua o plano das actividades a desenvolver no período de
concessão; orçamento previsional da exploração durante o mesmo
período, que inclua, no capítulo das despesas, os encargos com a manu-
tenção e conservação das instalações.

d) Valor base de licitação da renda mensal da concessão — 150 euros.
3 — Duração da concessão — tem início no dia imediato ao do

termo do prazo de realização das obras de adaptação previstas no cader-
no de encargos, pelo período de 20 anos.

4 — Nome, endereço do serviço, local e horário em que pode ser
examinado o processo do concurso — na Divisão de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, na morada indicada no n.º 1,
todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 16 horas, até ao dia e hora do acto público do concurso.

5 — Entidade que fornece as cópias do processo do concurso —
Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de Castelo de Paiva,
na morada indicada no n.º 1.

6 — a) Data e hora limites para apresentação das propostas — as
propostas e os documentos que as acompanham serão apresentadas até
às 16 horas do dia 2 de Agosto de 2005.

b) Endereço para apresentação das propostas — as propostas serão
entregues, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, para a entidade referida no n.º 1.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e a documentação
que as acompanham — língua portuguesa.

d) Não é admitida a apresentação de propostas com alterações de
cláusulas do caderno de encargos, nem a de propostas com variantes.

7 — Data, hora e local do acto público do concurso — no dia útil
imediato à data limite para apresentação de propostas, pelas 10 horas,
na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, na morada indicada no n.º 1,
podendo assistir qualquer interessado e intervir apenas os concorrentes
e seus representantes por si credenciados.

8 — Caução exigida — o concorrente a quem for concessionada a
exploração terá de prestar caução no valor correspondente a duas ren-
das mensais a pagar à Câmara Municipal.

9 — Natureza das entidades concorrentes — ao concurso podem
apresentar-se os empresários em nome individual, desde que legalmente
registados como tal, ou as pessoas colectivas legalmente constituídas,
ou grupos de concorrentes que declarem assumir a forma jurídica de
sociedade ou consórcio quando lhe for adjudicada a concessão e antes da
celebração do respectivo contrato, 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 Junho.

10 — O prazo mínimo de manutenção das propostas é de 60 dias
contados da data limite para a sua entrega.
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11 — Critério de adjudicação de concessão — o da proposta mais
vantajosa, com base na ponderação dos seguintes critérios:

a) Valor da renda mensal proposto — 30 %;
b) Qualidade do programa de exploração do Parque — 30 %;
c) Qualidade do projecto de instalação do Parque — 30 %;
d) Prazo de execução das obras de instalação — 10 %.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Ramalhei-
ra Teixeira. 1000287428

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Golegã Serviço de Aprovisionamento

e Património

Endereço Código postal
Largo de D. Manuel I 2150-128

Localidade/Cidade País
Golegã Portugal

Telefone Fax
249979050 249979057

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovionamento@cm-golega.pt http://www.cm-golega.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

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 equipamento e mobiliário para a Biblioteca Municipal de Golegã.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de equipamento e mobiliário para a Biblioteca Municipal, conforme consta
no caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Município de Golegã — Biblioteca Municipal.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 36.14.50.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos36.14.51.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O valor base do fornecimento é de 106 199,45 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 030 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5 % do montante total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Câmara Municipal de Golegã — 50 %.
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas — 50 %.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de agrupamento de fornecedores, cada uma das entidades que o compõe deve
apresentar os documentos referidos no ponto III) deste anúncio, devendo revestir a
forma jurídica de consórcio quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das situa-
ções referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colec-
tiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titu-
lares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conserva-
tório do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória;
De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos, nomeadamente balanço e demonstração de resultados, ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos.
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos anos.
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 proce-
dimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
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B1) Os critérios a seguir indicados

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
6/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 11 /07 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Através de cheque ou numerário, remetido à ordem da Câmara Municipal de Golegã.
O custo do processo será acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /07 /2005
Hora 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
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 22 /07 /2005

Hora 11 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de Golegã, na morada indi-
cada em I.1).

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Caso os concorrentes optem pelo envio da proposta através do correio, a empresa será
a única responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresen-
tar qualquer reclamação na hipótese da entrada dos documentos se verificar já depois
de esgotado o prazo limite.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

15 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.
1000287432

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Sr. Presidente

Endereço Código postal
Largo do Município 8401-851 Lagoa

Localidade/Cidade País
Portugal

Telefone Fax
282380400 282380444

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada Campo Municipal da Bela Vista no
Parchal.

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

Data 29 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local sala de reuniões do novo edifício dos Paços do Município de
Lagoa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prorrogação do prazo para realização do acto público do concurso, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 78, de 21 de Abril.
Para os devidos efeito se informa que o acto público do concurso para execução da
empreitada Campo Municipal da Bela Vista no Parchal foi alterado para as 10 horas do
dia 29 de Junho de 2005, dado que, em face do seu valor base, teria de ser dado cumpri-
mento ao estipulado no n.º 4 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o
que não se verificou.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio Mar-
ques Eduardo. 1000286856

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso 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 da Lousã Secção de Aprovisionamento,

Património e Armazém

Endereço Código postal
Rua do Dr. João Santos 3200-953 Lousã

Localidade/Cidade País
Lousã Portugal

Telefone Fax
239990370 239990381

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-lousa.pt http://www.cm-lousa.pt/

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £
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II.1.3) Tipo de contrato de serviços

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de gás propano a granel.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Município da Lousã.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 23.21.10.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 36 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
É obrigatória a prestação de caução no valor de 5 % do montante total do fornecimento,
com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços

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
Constam do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Constam do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos necessários à apreciação da capacidade económico-financeira dos con-
correntes constam do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação da capacidade técnica dos concorrentes cons-
tam 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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço global;
2 Eventuais concessões de bónus ou descontos na facturação, bem como outros
bónus para publicidade ou iniciativas de carácter publicitário, válidos durante o
contrato de fornecimento.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
2/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 08 /07 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25,75 euros. Moeda: euro

Condições e forma de pagamento
O pagamento é efectuado através de cheque à ordem do município da Lousã ou nume-
rário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

08 /07 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
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 11 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 15 horas. Local sala de reuniões da Câmara Municipal da Lousã.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho. 3000175123

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Mirandela Secção de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça do Município 5370-288

Localidade/Cidade País
Mirandela Portugal

Telefone Fax
278200214 278264841

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sec.om@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Rede de drenagem de águas residuais e abastecimento de água de Ribeirinha.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de redes de água e saneamento; pavimentação a cubos de granito; fornecimento
e aplicação de uma ETAR para 150 habitantes.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Ribeirinha, freguesia de Abreiro, concelho de Mirandela.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 45.11.12, 45.11.21, 45.21.41, 45.23.12.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o valor, para efeito de concurso, de
222 136,01 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 10 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução para garantir o contrato é de 5 % do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pelo orçamento da Câmara municipal de Mirandela. A
empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e os pagamentos efectuados de acordo com o disposto no
artigo 21.º do mesmo diploma.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista qualquer
vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária. Cada uma das entidades que compõem o agru-
pamento deve apresentar os documentos exigidos de habilitação e de instrução das
propostas.

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) Aos concorrentes é exigido o alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, contendo
as seguintes autorizações: a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta, e a 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, aplicando-se o disposto nos
artigos 54.º, 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Os concorrentes deverão preencher, cumulativamente, os requisitos mínimos de
carácter económico, financeiro e técnico explicitados no programa de concurso. A ava-
liação será efectuada a cada uma das empresas que constituam um agrupamento.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso. Só serão
avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a execução de, pelo menos,
uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 60 % do
valor estimado do contrato.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B2) Os critérios 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
31/2005/SOM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: processo em papel — 250 euros mais IVA; processo em suporte informá-
tico — 50 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os concorrentes que pretendam o envio do processo pelo correio deverão, previamen-
te, remeter um cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Mirandela; se
procederem pessoalmente ao levantamento do processo poderão pagá-lo em dinheiro,
por meio de cheque ou cartão multibanco.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora 16 horas e 30 minutos.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Podem assistir todos os interessados mas só poderão intervir no acto público os con-
correntes e as pessoas por si credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 9 horas. Local Secção de Obras Municipais.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

28 de Maio de 2005. — Por delegação de competências, o Verea-
dor a Tempo Inteiro, António Almor Branco. 3000175185

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso 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 da Moita Departamento de Obras Municipais

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Praça da República 2860-422

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212894928

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de uma máquina de varredura mecânica compacta.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de uma máquina de varredura mecânica compacta, de acordo com as especi-
ficações técnicas a que se reporta o artigo 19.º do caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Departamento de Obras Municipais e Equipamento Mecânico.
Código NUTS
PT172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 060 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Aquisição por empresa de leasing mediante processo de locação financeira, em proce-
dimento a desenvolver posteriormente após selecção do adjudicatário.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando propostas por um
agrupamento de concorrentes.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribu-
inte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicí-
lio, ou no caso de se tratar de pessoa colectiva, a denominação social, a sede, as filiais
que interessem à execução do contrato, objecto social, os nomes dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigar, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa
conservatória;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao presente programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Se forem pessoas colectivas, declarações de IRC dos últimos três anos, ou em caso de
formação mais recente, dos relativos aos anos de exercício, se forem pessoas singulares,
declarações de IRS dos últimos três anos, ou no caso do início da actividade de ter sido
mais recente, os relativos aos anos de actividade.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
c) Declaração do concorrente com lista dos principais bens de idêntica natureza forne-
cidos nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 121 — 27 de Junho de 200513 590

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço total de fornecimento;
2 Mérito qualitativo da proposta;
3 Valor de retoma;
4 Prazo de entrega.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 24/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 18 euros, acrescido do IVA a 19 %. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Através de numerário ou cheque relativo à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal
da Moita, ou remetido à cobrança.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

150 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
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
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local sala de reuniões do Departamento de Obras Municipais e Equi-
pamento Mecânico.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Município da Moita Departamento de Obras Municipais

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2864-007

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município da Moita Departamento de Obras Municipais

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2864-007

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Município da Moita Departamento de Obras Municipais

e Equipamento Mecânico

Endereço Código postal
Rua da Classe Operária 2864-007

Localidade/Cidade País
Moita Portugal

Telefone Fax
212806700 212890267

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

15 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, João Manuel de
Jesus Lobo. 3000175161

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Penedono Eng. Pais

Endereço Código postal
Largo dos Freixos 3630

Localidade/Cidade País
Penedono Portugal

Telefone Fax
254509030/32 254509039

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
paiscmp@hotmail.com

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de 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
Execução de moradias em banda — Póvoa de Penela — 1.ª fase.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de moradias em banda — Póvoa de Penela — 1.ª fase — terraplanagens, muros
de suporte, organização do estaleiro, fundações, betões, alvenarias, coberturas, imper-
meabilizações e isolamentos, cantarias, revestimentos, pinturas, serralharias, carpinta-
rias, equipamento sanitário e acessórios, canalizações de águas e esgotos, arruamentos
e circulações, infra-estruturas, espaços verdes, infra-estruturas de distribuição de ener-
gia eléctrica, infra-estruturas de encaminhamento de cabos de telecomunicações, infra-
-estruturas da rede de distribuição de gás, electric./ited/gás/ ao lote 1, lote 2, lote 3 e
lote 4.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra realizar-se-á no concelho de Penedono, freguesia de Póvoa de Penela.
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Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.11.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 461 516,47 euros, a acrescentar o valor do IVA.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % sobre o valor do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O financiamento é assegurado pelo orçamento do plano de actividades para o ano de
2005;
b) O pagamento será efectuado no prazo de 44 dias contados a partir das datas de
apresentação dos mapas de trabalhos efectuados ou cálculos das correspondentes re-
visões, e sempre mediante prévia emissão da respectiva facturação legal por parte do
empreiteiro, segundo o artigo 212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) A empreitada é segundo o regime de série de preços.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
O indicado no artigo 9.º do programa de concurso:
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas os
requisitos exigidos no n.º 14 do programa de concurso;
b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da
proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta;
c) No caso de a adjudicação da empreitada ser efectuada a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
jurídica de consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data de entrega da proposta, satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
cumulativamente com as seguintes condições:
a) Quanto aos titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), os que apresentem certificados de classificação de empreiteiros de obras
públicas correspondendo às autorizações:
a1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;
a2) As 4.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª catego-
ria, as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria e as 2.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª sub-
categorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respei-
tam, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de
concurso.
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na presente alínea, o concorrente
pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execução
dos trabalhos correspondentes;

b) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, emitido pelo IMOPPI os que apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma
das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I (constante da secção I do
anexo do programa de concurso tipo da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com
as autorizações introduzidas pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará
os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;
c) Quanto aos não titulares de certificado de empreiteiros de obras públicas, emitido
pelo IMOPPI, ou Que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, os que apresentem os documentos relativos à comprovação da
sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados no n.º 14.3 do programa de concurso.
d) Os concorrentes não titulares quer de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo IMOPPI quer de certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovada, e os concorrentes Que se encontrem na situação prevista no
artigo 70.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Marco, deverão comprovar a sua
capacidade económica e financeira com base no quadro de referência da portaria em
vigor, à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluídos os concorrentes, que, no
mínimo, apresentem cumulativamente os valores do quartil inferior previstos na referi-
da portaria, em qualquer das situações seguintes:
d1) Utilizando, para o efeito, a média aritmética simples dos três anos nela referencia-
dos, a partir do balanço e da demonstração dos resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC para efeitos fiscais;
d2) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais.
Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica e financeira, os
concorrentes que não satisfaçam as condições apresentadas, devendo as empresas que
se encontrem numa das situações mencionadas nesta alínea, quando em agrupamento,
satisfazer individualmente as condições referidas.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os exigidos no ponto n.º 14 — documentos de habilitação dos concor-
rentes.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os exigidos no ponto n.º 14 — documentos de habilitação dos concor-
rentes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso,
nomeadamente os exigidos no ponto n.º 14 — documentos de habilitação dos concor-
rentes.

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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar
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no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço — 70 %;
2 Garantia de boa execução e valia técnica — 30 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios 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 08 /07 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 380 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os processos deverão ser solicitados na Câmara Municipal de Penedono, contra paga-
mento de 380 euros, acrescidos de IVA, em dinheiro ou cheque a favor da entidade
adjudicante.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /07 /2005
Hora 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

66  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
No acto do concurso só poderão intervir as pessoas que, para tal efeito, estiveram
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto na hipótese de
empresa em nome individual, a apresentação do respectivo bilhete de identidade, e
tratando-se de uma sociedade, a exibição do bilhete de identidade e de uma credencial
autenticada, passada pala empresa da qual deve constar o nome e número do bilhete de
identidade do seu representante no acto público ou outro.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /07 /2005

Hora 14 horas. Local Salão Nobre do Município de Penedono.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho. 1000287297

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Santa Cruz, Departamento de Administração
Madeira Geral

Endereço Código postal
Praça do Dr. João Abel de Freitas 9100-157

Localidade/Cidade País
Santa Cruz, Madeira Portugal

Telefone Fax
291520100 291524062

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
C.M.SANTACRUZ@NETMADEIRA.COM

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção do caminho municipal entre Rochão — Pedra Mole até ao Pico da Silva —
Camacha. Construção de arruamento, incluindo terraplenagem, muros de suporte, rede
de água potável e saneamento básico, iluminação, pavimentação e sinalização.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia da Camacha, Santa Cruz.
Código NUTS
PT 30003008.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 574 750 euros.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a prestar é de 5 % do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Contrato-programa com o governo RAM.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se a concurso grupos de empresas, sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
publicas e comprovem, cada uma das empresas os requisitos constantes no ponto 9 do
programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Para ser admitido ao procedimento o candidato terá de possuir alvará de constru-
ção, passado pelo IMOPPI, da 1.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente
ao valor da proposta apresentada e da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, da 1.ª subcate-
goria da 4.ª categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria, do valor da classe corres-
pondente aos respectivos trabalhos.
2 — A capacidade económica e financeira será avaliada nos termos da Portaria n.º 104/
2001, de 21 de Fevereiro, com a redacção dada pela Portaria n.º 1465, de 14 de Novem-
bro, e Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com os pontos n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o ponto n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o ponto n.º 15 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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Valia técnica da proposta — 60 %;
2 Preço — 40 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros, acrescido IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso pode ser adquirido na Secretaria da Câmara Municipal, Depar-
tamento de Administração Geral, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos, através de
cheque visado, emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal, ou em numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
O concurso é público mas só poderão intervir os representantes das empresas concor-
rentes devidamente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 16 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — Não poderão apresentar-se a concurso as empresas que se encontram nas situações
previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 — Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorrentes.
3 — Não é permitida a apresentação de propostas alternativas pelos concorrentes.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

18 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, José Savino dos
Santos Correia. 1000285925

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 Santa Maria Secção de Apoio Administrativo
da Feira do Departamento de Ambiente

e Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça da República, Apartado 135 4520-909

Localidade/Cidade País
Santa Maria da Feira Portugal

Telefone Fax
+ 351370800 + 351370807

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
santamariadafeira@cm-feira.pt www.cm-feira.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\80 IIIª Série

8042 /8043 de 15 /04 /2005

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Obra n.º 36/05 — ETAR de Fiães — Santa Maria da Feira.
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

66  dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Foram anexados, ao processo de concurso, esclarecimentos relativos às habilitações de
alvará de construção, bem como sobre descrição de artigos do mapa de quantidades.

16 de Junho de 2005. — Vereador do Pelouro de Ambiente e Obras
Municipais, Delfim Manuel Oliveira da Silva. 3000175174

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio
Concurso público n.º 1-P/2005 — concessão do direito de

exploração de uma sala para o ginásio de musculação e
cárdio-fitness — Nave Desportiva Municipal.

1 — A entidade adjudicante é o município de Santarém — Câmara
Municipal de Santarém, sita no edifício dos Paços do Concelho, Praça
do Município, 2000-027 Santarém (telefones: 243304200/262; fax:
243304299).

2 — A presente concessão do direito de exploração de uma sala para
o ginásio de musculação e cárdio-fitness — Nave Desportiva Munici-
pal, encontra-se na Classificação Estatística de Produto por Activida-
de, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29
de Outubro, publicado no Jornal das Comunidades Europeias, n.º L
342, de 31 de Dezembro de 1993, com a categoria 70.20.1 e subcatego-
rias 70.20.12, serviços de arrendamento de terrenos e outros bens
imóveis não residenciais, próprios.

3 — Local da concessão do direito de exploração de uma sala para o
ginásio de musculação e cárdio-fitness é na Nave Desportiva Munici-
pal, Santarém.

4 — A concessão do direito de exploração de uma sala para o ginásio
de musculação e cárdio-fitness verificar-se-á durante o período de vi-
gência do contrato (três anos), podendo ser renovável.

5 — Ao concurso poderão concorrer empresas, agrupamentos ou
consórcios devidamente habilitados para o exercício da actividade do
mesmo e 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 Junho.

6 — Não são admitidas propostas com variantes e condicionadas ou
que alterem as cláusulas do caderno de encargos.

7 — A apreciação dos concorrentes será feita considerando a capaci-
dade financeira e técnica dos mesmos, constituindo motivo de exclusão
a sua não adequação, após avaliação dos documentos exigidos no ar-
tigo 5.º do programa de concurso.

8 — a) O processo de concurso encontra-se patente no Departa-
mento de Administração e Finanças — Divisão Financeira, Câmara
Municipal de Santarém, sita na Praça do Município, 2000-027 Santa-
rém, onde pode ser examinado nas horas normais de expediente, desde
o dia da primeira publicação do anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto do Departamento de Administração e Finanças —
Divisão Financeira, referida no n.º 8, alínea a), até ao 5.º dia anterior
ao do prazo para a entrega das propostas.

c) O preço dos documentos será de 30 euros, acrescidos de 19 % de
IVA, a pagarem dinheiro ou em cheque passado à ordem do tesoureiro
da Câmara Municipal de Santarém.

d) Os documentos podem também serem enviados por correio, re-
gistado e com aviso de recepção, mediante o pagamento prévio da
quantia 2,36 euros de portes e 1,05 euros de taxas, totalizando o seu
valor 39,11 euros.

9 — a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou
seus representantes no Departamento de Administração e Finanças —
Divisão Financeira, na morada indicada no n.º 8, alínea a), contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de recepção.

b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 18 de
Julho de 2005.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual
o concorrente declara aceitar a prevalência (n.º 1 do artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

10 — A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Concelho, em Santarém, pelas 10 horas, do dia 19 de
Julho de 2005, podendo assistir à sessão os concorrentes ou seus repre-
sentantes legais devidamente credenciados, por um júri designado pela
entidade competente.

11 — A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta por ordem decrescente de importância os
seguintes factores de ponderação: preço 70 % e experiência 30 %.

12 — Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.
O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por
iguais períodos, para os concorrentes que nada requererem em contrário.

13 — A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará caução
de 5 % do valor total do contrato nos termos descritos no caderno de
encargos e nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

14 — Não foi publicado anúncio de informação prévia para efeitos
do presente concurso.
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15 — O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 — Enviado em 16 de Junho de 2005, para publicitação no Diário
da República, 3.ª série.

17 — Recepcionado em 16 de Junho de 2005, pela Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., para posterior publicação no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

16 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Rui Pedro de
Sousa Barreiro. 3000175116

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo

Endereço Código postal
Rua do Barcelos, 4 9700-026

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295204850 295204880

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
smah.secretaria@vianw.pt http://www.cm-ah.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concessão de um serviço público de recolha, triagem, enfardamento, contentorização
e exportação de resíduos e lavagem de contentores.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Informa-se que foram prestados esclarecimentos no âmbito do concurso a que se refere
o ponto II.1.6), cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 99, de 23 de Maio de 2005. Os esclarecimentos encontram-se
integrados no processo do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

15 /06 /2005

15 de Junho de 2005. — Presidente do Conselho de Administra-
ção, Luís Elmiro Carreira Mendes. 1000287406

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AFIFENSE
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Associação Desportiva Afifense Associação Desportiva Afifense

Endereço Código postal
Largo de João Tomás Fernandes 4900 Viana do Castelo
Pinto, 53, Afife

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
258981154-919004931 258981905

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Pavilhão gimnodesportivo — Afife.

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

Data limite de obtenção 07 /07 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /07 /2005
Hora 17 horas.

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

Data 15 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 14 horas e 30 minutos. Local sede da Associação Desportiva Afifense.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o anúncio de concurso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 112, de 14 de Julho de 2005, nos pontos atrás mencionados, manten-
do-se em tudo o resto o constante da primeira publicação.

15 de Junho de 2005. — O Presidente, (Assinatura ilegível.)
1000287405

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Aveiro

Endereço Código postal
Rua da Batalha, Quinta do Simão, 3801-903 Aveiro
Esgueira

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234303100 234303126

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
deavr@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 224 — beneficiação entre os quilómetros 0+379 (Entre-os-Rios) e 7+471 e entre
os quilómetros 8+200 e 8+900 (cruz. com a variante à EN 222) — trabalhos comple-
mentares.
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II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos a executar dizem respeito à beneficiação do pavimento e melhoria das
condições de segurança. Está prevista a construção de uma rotunda ao quilómetro 7+471.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Castelo de Paiva.
Código NUTS
PT 115.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.24.52-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.23.32.94-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 7,8 km
O preço base do concurso é de 1 010 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 70 152,50 euros de terraplena-
gem, 79 589,25 euros de drenagem; 613 967,85 euros de pavimentação e 63 672,11 eu-
ros de equipamentos de sinalização e segurança.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 270 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamento
obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamen-
to europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
11.ª subcategoria da 2.ª categoria e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados.

d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 606 000 euros (60 % do valor estimado
do contrato);
d3) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d4) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previs-
to no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certifi-
cado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas ao último exercício e aos anos de 2000,
2001 e 2002, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusulas 13.12,
7.8 e 7.10 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil, director técnico da empreitada;
Um engenheiro civil responsável pela obra em geral em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho (gestor do sistema de segurança e saúde no trabalho — ver cláusula 7.8.13 do
CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela implementa-
ção do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100 % (ver cláusula 7.8.14 do CE);
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da qualidade (ver cláusula
7.10 do CE).
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

a) Valia técnica da proposta — 50 %.
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %.
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %.

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5 %;
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K
7
 — Meios a utilizar — 2,5 %;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5 %;

K
9
 — Estaleiro — 2,5 %;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5 %;
a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 7,5 %.
K

11
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 3 %;
K

12
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 4,5 %.

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

15
 — Documentação do sistema de gestão da qualidade do concorrente para o empre-

endimento — 3 %.
K

16
 — Plano da qualidade preliminar — 4,5 %.

b) Preço — 50 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 192/2005/EMP/DEAVR.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 241 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

08 /08 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 10 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 04 /08 /2005

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Aveiro, Rua da Batalha, Quinta do Simão, Esgueira, 3801-903 Aveiro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000175202

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Portalegre

Endereço Código postal
Avenida do Bonfim 7300-067 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300500 245207128

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
deptg@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e colocação de guardas de segurança em várias EN do distrito de Porta-
legre, incluindo sistemas de protecção para motociclistas.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem como objectivo o fornecimento e colocação de guardas de
segurança, incluindo sistemas de protecção para motociclistas em várias EN do distrito
de Portalegre, bem como a substituição de guardas de segurança danificadas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte
de Sor, Portalegre.
Código NUTS
PT 182.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.92-2\\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão total de cerca de 11 700 m de guardas metálicas semiflexíveis (novas ou a
substituir), incluindo cerca de 3000 m de dispositivos de protecção para motociclistas
(saia metálica contínua).
O preço base do concurso é de 280 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 150 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamento
obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamen-
to europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
a seguinte autorização:
11.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta.
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
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Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados.
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 160 000 euros (57,14 % do valor
estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previs-
to no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certifi-
cado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS,
acompanhadas do respectivo anexo I, relativas ao último exercício e aos anos de 2000,
2001 e 2002, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusulas 13.12
e 7.8 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil, director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com licenciatura ou bacharelato em Engenharia
Civil, em permanência na obra;
O director técnico poderá acumular as funções de responsável da empreitada, desde que
esteja em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho (gestor do sistema de segurança e saúde no trabalho — ver cláusula 7.8.13 do
CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela implementa-
ção do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100 % (ver cláusula 7.8.14 do CE).
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B1) Os critérios a seguir indicados

a) Valia técnica da proposta — 40 %.
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %.
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %.

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 5 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 5 %;

K
7
 — Meios a utilizar — 5 %;

a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 5 %.
K

11
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 2 %;
K

12
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3 %.

b) Preço — 60 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 104/2005/EMP/DEPTG.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 67 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

08 /08 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 17 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 09 /08 /2005

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Portalegre, Avenida do Bonfim, 7600-067 Portalegre.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000175200

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Bragança

Endereço Código postal
Forte de São João de Deus 5200-280 Bragança

Localidade/Cidade País
Bragança Portugal

Telefone Fax
273310160 273331055
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Correio electrónico Endereço Internet (URL)
debgc@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN(R) 315 — Beneficiação entre o cruzamento da Bouça (ao quilómetro 11 + 800) e o
IP4 (ao quilómetro 30 + 300).
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Elaboração do projecto de execução da EN(R) 315 — beneficiação entre o cruzamento
da Bouça (ao quilómetro 11 + 800) e o IP4 (ao quilómetro 30 + 300).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Mirandela.
Código NUTS
10108 ALTO TRÁS-OS-MONTES.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.31 — Serviços de consultoria em estudos e projectos de engenharia.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão aproximada de 18,50 km.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 270 a partir da decisão de adju-
dicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá prestar:
Uma caução de 5 % do valor total da adjudicação;
Uma caução autónoma (ou seguro de responsabilidade civil) para cobrir a ocorrência
de eventuais erros e omissões do projecto, que terá como limite máximo 20 % do valor
total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte a transferência de verbas prevista no Orçamento do
Estado Português, bem assim como auto financiamento obtido pela EP — Estradas de
Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais em
consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As equipas a apresentar terão de ser constituídas por:
a) Coordenação do estudo.
O responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil, com, pelo menos,
10 anos de licenciatura/bacharelato e de experiência em estudos prévios/projectos
congéneres. Deverá escrever fluentemente português e pertencer ao quadro permanente
da empresa, no caso do concorrente ser pessoa colectiva.

Para os efeitos definidos no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, o responsá-
vel pela coordenação do estudo será considerado o autor do projecto.
b) Estudo rodoviário
O responsável deverá ser engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com, pelo me-
nos, cinco anos de licenciatura/bacharelato e de experiência profissional na especiali-
dade.
c) Estudo de tráfego
O responsável deverá ser licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos
de licenciatura e de experiência profissional na especialidade.
d) Estudo geológico e geotécnico
O responsável deverá ser licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos
de licenciatura e de experiência profissional na especialidade.
e) Estudo de impacte ambiental
O responsável deverá ser licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos
de licenciatura e de experiência profissional na especialidade.
f) Estudo das obras de arte
O responsável deverá ser engenheiro civil com, pelo menos, cinco anos de licenciatura
e de experiência profissional na especialidade.
g) Segurança, higiene e saúde no trabalho
O técnico responsável pela coordenação em matéria de segurança e saúde durante a
elaboração do projecto deverá ser engenheiro ou engenheiro técnico e possuir forma-
ção complementar na área da coordenação de segurança e saúde no trabalho da constru-
ção, obtida em curso desta especialidade com duração mínima de 100 horas e ter expe-
riência comprovada na função.
h) Expropriações
A avaliação das indemnizações a pagar no âmbito do presente projecto deverá ser
efectuada por perito da lista oficial conforme o descrito no n.º 4 do artigo 10.º do
Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Podem apresentar proposta as entidades que não se encontrem em nenhuma das situa-
ções referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e que
tenham por objecto social a elaboração de projectos ou profissionais liberais com
experiência em estudos rodoviários.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.3 do progra-
ma de concurso, que permitam avaliar a sua capacidade económica e financeira para a
prestação de serviços posta a concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no ponto 3.4 do progra-
ma de concurso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de
serviços posta a concurso.

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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1) Qualidade técnica da proposta (55 %):
a) Metodologia detalhada de elaboração do projecto (50 %);
b) Plano de trabalhos e cronograma de actividades (30 %);
c) Coerência da proposta (20 %).
2) Preço da proposta (45 %).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 171/2005/PRO/DEBGC.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

06 /09 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 15 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /09 /2005

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas de
Bragança, Forte de São João de Deus, 5200-280 Bragança.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000175195

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo, piso 3, sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Ga@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 306 — ponte de Anhel — substituição da ponte existente..
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A nova ponte de Anhel encontra-se inserida, em planta, numa curva circular de raio
R = 240 m, e em perfil longitudinal num trainel com 5 % de inclinação.
A obra de arte apresenta uma extensão total de 34 m, e uma plataforma com 10,50 m de
largura total, a qual comporta um perfil transversal rodoviário de 1 m — 6 m — 1 m,
ladeado por passeios com 1,25 m.
Estruturalmente a ponte consiste num pórtico de dois vãos simétricos, em betão armado
pré-esforçado. A superstrutura é constituída por uma laje maciça, de secção transversal
trapezoidal, que se prolonga exteriormente por intermédio de consolas. O tabuleiro

encontra-se monoliticamente ligado ao pilar central, e apoia nos encontros através de
aparelhos de apoio em neoprene cintado.
O pilar apresenta secção transversal constante ao longo do seu fuste, com geometria
rectangular recortada. Esta peça funda por intermédio de um agrupamento de quatro
estacas verticais, em betão armado.
Os encontros consistem em pequenos cofres, em betão armado, dotados de fundações
semidirectas, constituídas por poços..
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Ponte de Lima.
Código NUTS
10 101 MINHO LIMA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.22.11.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.32.94-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.32.92-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.11.12.40-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão total de 34 m.
O preço base do concurso é de 350 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os mon-
tantes estimados para os seguintes trabalhos especializados: 11 500 euros de terraple-
nagem; 250 euros de drenagem; 35 500 euros de pavimentação; 9000 euros de obras
acessórias, 251 359 euros de obras de arte integradas; e 5500 euros de sinalização e
segurança.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de
verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinanciamento
obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresa, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas no caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento
europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
3.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global
da proposta;
1.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de Estado
pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, nos
termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
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c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores:
Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá pelo
menos uma delas satisfazer os valores indicados.
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 56 000 euros;
d2) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de arte idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 150 000 euros;
d3) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d4) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previs-
to no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado
equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, na
qual se contenha o carimbo «Recibo» e, se for o caso, documento equivalente apresen-
tado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou
IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas ao último exercício e aos anos de
2001, 2002 e 2003 e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado no do caderno de
encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil director técnico da empreitada residente em obra;
Um técnico gestor responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança
e saúde no trabalho (gestor do sistema de segurança e saúde no trabalho — ver cláusula
7.8.13 do CE), que poderá ser acumulado pelo director técnico se este detiver formação
adequada;
Um técnico com formação em SHST, níveis III ou V, caso o responsável pela implemen-
tação do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho não tenha um tempo de
afectação de 100 % (ver cláusula 7.8.14 do CE);
Um responsável pela implementação do sistema de gestão ambiental;
Um responsável pela implementação do sistema de gestão da qualidade, que poderá ser
acumulado pelo director técnico, se este de detiver formação adequada nesta área;
Um responsável pelo acompanhamento arqueológico da empreitada.
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B1) Os critérios a seguir indicados
Valia técnica da proposta 50 %:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20 %:
K

1
 — Plano de trabalhos — 9 %;

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3 %;
K

1.2
 — Planeamento das frentes de trabalho — 3 %;

K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3 %;
K

2
 — Plano de mão-de-obra — 4 %;

K
3
 — Plano de equipamento — 4 %;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3 %.

a2) Memória justificativa e descritiva — 15 %:
K

5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5 %;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5 %;

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5 %;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5 %;

K
9
 — Estaleiro — 2,5 %;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5 %.
a3) Gestão da segurança e saúde no trabalho — 5 %:
K

11
 — Lista para adaptação/complemento do plano de segurança e saúde e compilação

técnica — 2 %;
K

12
 — Lista de planos de monitorização e prevenção — 3 %.

a4) Gestão ambiental — 5 %:
K

13
 — Compilação do sistema documental para o ambiente — 2 %;

K
14

 — Programa preliminar de gestão ambiental — 3 %.
a5) Gestão da qualidade — 5 %:
K

15
 — Documentação do sistema de gestão da qualidade do concorrente para o empre-

endimento — 2 %;
K

16
 — Plano da qualidade preliminar — 3 %.

b) Preço — 50 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 304/2005/EMP/GADM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado a EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /08 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 15 horas.

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /08 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no auditório do 4.º piso
do Edifício II, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\
* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000175193

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢
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O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo, piso 3, sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Ga@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para fiscalização, controlo de qualidade, controlo topográfico e
coordenação de segurança e saúde na fase de execução da empreitada EN 109/substi-
tuição da ponte da Gala nos acessos à ponte da Figueira da Foz.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços para o controlo da qualidade, controlo topográfico e coordena-
ção de segurança saúde na fase de execução da empreitada EN 109/substituição da
ponte da Gala nos acessos à ponte da Figueira da Foz.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Figueira da Foz.
Código NUTS
10 202 BAIXO MONDEGO.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.23.17.20-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.27.18.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 74.32.30.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.60 — Serviços de assistência técnica a obras de construção e engenharia civil.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada objecto desta prestação de serviço desenvolve-se ao longo de cerca de
648 m.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 840 a partir da decisão de adju-
dicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá prestar uma caução
de 5 % do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte a transferência de verbas previstas no Orçamento do
Estado Português, bem assim como auto financiamento obtido pela EP — Estradas de
Portugal, E. P. E.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No presente concurso poderão participar pessoas colectivas ou pessoas singulares
vocacionadas para a elaboração de estudos e projectos e que satisfaçam as condições
definidas no programa de concurso.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, entes da celebração do contrato, na forma legal em regime de res-
ponsabilidade 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
De acordo com o ponto 4 do caderno de encargos (organização e meios do adjudicatá-
rio, as equipas a apresentar terão de ser constituídas por:
Fiscalização:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um engenheiro civil chefe da fiscalização;
Um engenheiro civil para apoio ao chefe de fiscalização;
Dois encarregados fiscais;
Um administrativo/informático.
Coordenação de segurança e saúde no trabalho:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um técnico que assegurará o exercício da coordenação de segurança e saúde no traba-
lho durante a fase de preparação/planeamento e execução da empreitada e que será o
técnico responsável pelo SGCSST, com formação em coordenação de segurança e saúde
no trabalho;
Um técnico com formação em segurança, higiene e saúde no trabalho.
Controlo de qualidade:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um responsável pela área de controlo de qualidade;
Dois operadores de laboratório, um dos quais chefe da equipa;
Um ajudante de laboratório.
Topografia:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um responsável pela área de topografia;
Um topógrafo;
Um porta-miras.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Não serão admitidas propostas cujos concorrentes estejam abrangidos por uma qual-
quer das situações expressas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos de prestação de contas, designada-
mente a apresentação do modelo 22 do IRC dos três últimos exercícios findos, ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de serviços posta
a 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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 298/2005/PSE-GADM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque visado passado a EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

05 /09 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 15 horas.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ 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
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só pode-
rão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /09 /2005

Hora 10 horas. Local EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no auditório do Edi-
fício II, 4.º piso, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

16 /06 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000175191

VALORSUL — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA METROPOLITANA

DE LISBOA (NORTE), S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
VALORSUL — Valorização e Tratamento José Manuel Abrantes
de Resíduos Sólidos da Área
Metropolitana de Lisboa (Norte), S. A.

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

Localidade/Cidade País
São João da Talha, Loures Portugal

Telefone Fax
351219535900 351219535929

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
valorsul@valorsul.pt www.valorsul.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução ¢

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de 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 e instalação de um posto de abastecimento de
gás natural comprimido (GNC) e rotunda de acesso na Valorsul, São João da Talha.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto o projecto, fornecimento, embalagem, transporte,
seguros, descarga, instalação, incluindo todos os trabalhos de construção civil, mecâ-
nica, electricidade, instrumentação, testes, certificação, documentação técnica, licen-
ciamento e assistência à colocação em serviço, de um posto de abastecimento de viatu-
ras com gás natural comprimido (GNC), bem como a construção de uma Rotunda de
acesso à Valorsul e ao posto de abastecimento de viaturas com GNC.
O posto de abastecimento terá que, com uma pressão de entrada do gás natural no posto
de cerca de 16 bar g, atingir uma pressão de saída na unidade de enchimento de 200 bar g,
permitindo o enchimento de 40 camiões num tempo máximo de duas horas.
Os bens a fornecer deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na
Portaria n.º 1270/2001, de 8 de Novembro, e demais legislação aplicável, na especifi-
cação geral para o fornecimento e instalação de posto de abastecimento de GNC e
rotunda de acesso e demais especificações e desenhos constantes do caderno de encar-
gos. O projecto do posto de abastecimento deve considerar todos os sistemas neces-
sários para o seu licenciamento e funcionamento integral.
O fornecimento contemplará ainda um lote de peças de reserva de acordo com o definido
nas condições especiais, a formação do pessoal e assistência técnica.
O local de execução do objecto do presente concurso situa-se no distrito de Lisboa,
concelho de Loures, freguesia de São João da Talha, cerca de 15 km a norte de Lisboa.
A área de implantação encontra-se assinalada no desenho de implantação constante do
anexo ao caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Lisboa, no concelho de Loures, freguesia de São João da Talha.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Indicado em II.1.6).
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
Não aplicável.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 154 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário deverá, para a garantia do exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações contratuais, prestar caução no valor de 5 % do preço total do contrato, com
exclusão do IVA, nos termos e condições previstas no processo de concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados de acordo com o especificado nos documentos de
concurso.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os concorrentes que sejam agrupamentos de empresas deverão, em caso de adjudicação,
associar-se em consórcio externo ou agrupamentos complementar de empresas, em qual-
quer dos casos, em regime de responsabilidade solidária dos consorciados ou agrupa-
dos, entre si e com o consórcio e agrupamento.

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 podem ser empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou não
em território nacional, sem qualquer modalidade jurídica de associação no momento em
que se apresentam a concurso, desde que possuam capacidade económica, financeira e
técnica que garantam o fornecimento total dos equipamentos que constituem os lotes
que se propõem fornecer, nos exactos termos das exigências especificadas no programa
de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de concurso.

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 profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço global (35 %);
2 Qualidades técnicas e funcionais (35 %);
3 Período de garantia (20 %);
4 Prazo de execução (10 %).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios 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 26 /08 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou cheque cruzado emitido à ordem da entidade adjudicante.
O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias úteis após a recep-
ção do respectivo pedido.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

26 /08 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 15 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

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

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 120 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderá intervir no acto público quem para o efeito se apresentar devidamente cre-
denciado pelos concorrentes, até um numero máximo de três por concorrente, devendo
constar da credencial o nome, número do bilhete de identidade, profissão e relação com
a empresa e ou agrupamento a que pertencer.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /08 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Local indicado em I.1).

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O processo de concurso poderá ser consultado todos os dias úteis, desde a data deste
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 10 e as 13 horas e as 15
e as 17 horas, na morada indicada em I.1), desde que solicitado por escrito.
O processo de concurso poderá ser adquirido nas instalações da entidade adjudicante,
entre as 10 e as 13 horas e as 15 e as 17 horas, todos os dias úteis, até à data do acto
público de concurso, desde que tenha sido solicitado por escrito.
As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para o endereço indicado em I.1), mantendo-se em toda a sua extensão a exigência de que
as propostas sejam recebidas até às 15 horas da data indicada em IV.3.3).
Os concorrentes poderão propor soluções variantes à sua proposta base, até ao limite
de uma, desde que devidamente caracterizadas e assinaladas como tais, justificadas
técnica e economicamente acompanhadas dos respectivos mapas de preços relativa-
mente ao que não estiver especificado nas condições técnicas.
O prazo de validade das propostas indicado em IV.3.6) considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por sucessi-
vos períodos de 30 dias.
A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar o fornecimento, ou de o
adjudicar parcialmente.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Junho de 2005. — A Administração, (Assinatura ilegível.)
3000175163

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anúncio rectificativo
José Savino dos Santos Correia, presidente da Câmara Municipal de

Santa Cruz:

Torna público, em relação ao anúncio datado de 25 de Maio de 2005,
publicado no 3.º suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 111,
de 9 de Junho de 2005, para a concessão e exploração das instalações do
complexo balnear da Boaventura, localizado em São Pedro, Santa Cruz,
destinado ao funcionamento e exploração dos serviços afectos à praia,
incluindo o funcionamento de café/bar, que as respectivas propostas
deverão ser entregues na Secretaria do Departamento de Administração
Geral desta Câmara Municipal até às 16 horas, no prazo de 15 dias
contados a partir da data da publicação do presente no Diário da Repú-
blica.

Mais torna público que o prazo de concessão a que se refere o presente
concurso é de 20 anos a contar da data da celebração do contrato, findo
o qual será aberto novo concurso.

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Savino dos
Santos Correia. 1000287408

Anúncio rectificativo
José Savino dos Santos Correia, Presidente da Câmara Municipal de

Santa Cruz:

Torna público, em relação ao anúncio datado de 25 de Maio de 2005,
publicado no 3.º suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 112,
de 14 de Junho de 2005, para a Concessão de Quiosques Municipais
localizados na Casa da Cultura, sita na Quinta do Revoredo, Rua Bela de
São José e junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz, destinados ao
funcionamento de café/bar/pastelaria, que o prazo de concessão a que se
refere o respectivo concurso é de 20 anos a contar da data da celebração
do contrato, findo o qual será aberto novo concurso.

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Savino dos
Santos Correia. 1000287409

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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 São Pedro do Sul

Endereço Código postal
São Pedro do Sul 3660-436

Localidade/Cidade País
São Pedro do Sul, Viseu Portugal

Telefone Fax
232723003/232720145 232723406

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.CM-SPSUL.PT

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

Data limite de obtenção 27 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 128,70 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

04 /07 /2005 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /07 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 14 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de execução de 120 dias é considerado como prazo máximo.
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,  n.º 95, de 17 de
Maio de 2005, de fls. 10 513 a 10 515.

15 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo. 3000175031

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso 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 Terras de Bouro Divisão de Planeamento e Urbanismo

Endereço Código postal
Praça do Município 4840-100 Terras de Bouro

Localidade/Cidade País
Terras de Bouro Portugal

Telefone Fax
253350010 253352631

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dpu@cm-terrasdebouro.pt http://www.cm-terrasdebouro.pt

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

27 /06 /2005 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora 16 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /06 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, n.º 65, de
4 de Abril de 2005.

6 de Junho de 2005. — Pelo Presidente da Câmara (Assinatura
ilegível.) 1000287205

ÁGUAS DO CENTRO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Centro, S. A.

Endereço Código postal
Rua de São João de Deus, 27, 4.º, 6000-276
esquerdo

Localidade/Cidade País
Castelo Branco Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Prestação de serviços para remoção de resíduos sólidos industriais banais — lamas de
estações de tratamento de água.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /07 /2005
Hora 18 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.os 89 e 101.
Alteração às datas de entrega de propostas e acto público.
Informam-se ainda todos os interessados de que foram prestados esclarecimentos rela-
tivos ao concurso.

14 de Junho de 2005. — O Administrador-Delegado, José A. A.
Calmeiro. 1000287441

DOCAPESCA PORTOS E LOTAS, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso 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
Docapesca Portos e Lotas, S. A. DIMA DCC

Endereço Código postal
Edifício Vasco da Gama, Rua do General 1350-355
Gomes Araújo, bloco C, 3.º e 4.º pisos

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213936100 213936199

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
isabel.sa@docapesca.pt www.docapesca.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

Data limite de obtenção 24 /06 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

11 /07 /2005
Hora 17 horas.

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

Data 12 /07 /2005

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio n.º 3000173789.
Remodelação de unidades de acondicionamento e embalagem de pescado — Porto de
Pesca da Figueira da Foz.

9 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração: Joaquim
Ortiz — Nelson Godinho. 3000175155



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 121 — 27 de Junho de 2005 13 607

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Despacho (extracto)
Para efeitos do disposto no n.º 6.º da Portaria n.º 786/2004, de 9 de

Julho, e por referência ao Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Feverei-
ro, torna-se público que, por despacho de 9 de Março de 2005 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna,
e cumpridas que foram todas as formalidades legais, foi concedido o
alvará n.º 54 B, à empresa SEGUREZA Segurança Privada, L.da, com
sede em Arrifana, na Estrada Nacional n.º 1, Rua das Terras de Santa
Maria, rés-do-chão, direito, para o exercício, em todo o território
nacional, das actividades de «A protecção pessoal, sem prejuízo das
competências exclusivas em matéria de segurança pessoal atribuídas
às forças de segurança» previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do
citado Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro.

30 de Maio de 2005. — O Secretário-Geral, Fortunato de Almeida.
3000174648

Direcção Nacional
da Polícia de Segurança Pública

Departamento de Armas e Explosivos
Serviço de Explosivos

Despacho
Por despacho de 12 de Maio de 2005 do Secretário de Estado

Adjunto e da Administração Interna:

Cancelado o alvará n.º 367, de 8 de Fevereiro de 1952, referente a
uma oficina pirotécnica de Abílio da Silva Rebelo, explorada por
António Manuel Magalhães Teixeira, sita no lugar de Bouçós, fre-
guesia de Eira Vedra, concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga.

6 de Junho de 2005. — Pelo Director Nacional-Adjunto, o Direc-
tor do Departamento de Armas e Explosivos, Valdemar Pires Mar-
tins Coroado, subintendente. 3000175199

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Instituto Português da Qualidade, I. P.

Certificado de reconhecimento de qualifica-
ção de instalador de dispositivos limitado-
res de velocidade n.º 101.99.05.6.017.
Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de

Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de
7 de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome — Electro Rápida Marinhense, L.da;
Endereço — Estrada Nacional n.º 109, Sampaio, 3090-484 Ma-

rinha das Ondas,

na qualidade de instaladora de dispositivos limitadores de velocidade,
estando autorizada a colocar a respectiva marca própria, em anexo,
nos locais previstos nos respectivos esquemas de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.96.6.092 publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 127, de 1 de Junho de 2000.

23 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
M. Duarte Figueira.

3000174016

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
e Fluviais

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso
A Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais faz saber que

a empresa Barraqueiro Transportes, S. A., com sede em Avenida de San-
tos e Castro, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa, requereu a conces-
são de uma carreira regular de passageiros entre: A-da-Perra — Almada.

Nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo
processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

25 de Maio de 2005. — A Directora da Delegação de Transportes
de Lisboa, por delegação de competências, a Chefe de Secção de
Exploração de Passageiros, Maria Fernanda Pinto. 3000174118

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa

Alvará n.º 5/2005
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado Jardim das Brincadeiras, sito na Travessa da Figueira, 19,
Lourel, freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho de Sintra,
distrito de Lisboa, propriedade do Jardim das Brincadeiras Creche e
Jardim-de-Infância, L.da, requerente Jardim das Brincadeiras Creche e
Jardim-de-Infância, L.da

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividades — creche;
Lotação máxima — 33 crianças:

Berçário — 8;
Sala de actividades das crianças com idades compreendidas

entre a aquisição da marcha e os 24 meses — 10;
Sala de actividades das crianças com idades compreendidas

entre os 24 e os 36 meses — 15.

19 de Maio de 2005. — O Director do Centro Distrital de Segu-
rança Social de Lisboa, Carlos Alberto Correia Andrade.

3000175091
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio
Processo n.º 669/04.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — G. M. A. C. — Comércio e Aluguer de Veículos, L.da

Requerida — Master Fiber — Equipamentos Industriais, L.da

Fernando Jorge Marques Matos, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Albufeira:

Faz saber que por sentença de 7 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Master Fiber —
Equipamentos Industriais, L.da, número de identificação fiscal
505479710, com domicílio na Estrada de Santa Eulália, Edifício de
São João Mar, letra J, 1.º, Areias de São João, 8200-000 Albufeira,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Abel dos Santos Prado, com en-
dereço no Largo de Vasco da Gama, 19, Cartaxo, 2070-048 Cartaxo.

9 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Fernando Jorge Mar-
ques Matos. — A Oficial de Justiça, Maria Helena Leitão Marcos.

1000287412

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

Anúncio
Processo n.º 2868/04.2TBBCL.
Falência (requerida).
Requerente — Manifattura Dell’abruzzo, S. P. A.
Requerida — Madotil — Indústria de Malhas, L.da, e outro(s).

Susana Maria Mesquita Gonçalves, juíza de direito do 2.º Juízo de
Competência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Bar-
celos:

Faz saber que por sentença de 6 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Madotil — In-
dústria de Malhas, L.da, número de identificação fiscal 503826871,
com sede no lugar de Giestas, São Pedro Fins, 4750-714 Tamel (São
Pedro Fins), tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial José Baptista Pereira, número de
identificação fiscal 127544518, com endereço na Rua de Bela de
Parada, 82, 4425-033 Águas Santas.

7 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Susana Maria Mesqui-
ta Gonçalves. — O Oficial de Justiça, Joaquim Castro.

3000175118

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio
Processo n.º 642/05.8TBEPS.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Domingos Pires Marques & Filhos, L.da, e outro(s).
Credor — Casa Ferros — Santos & Neto, Materiais de Cons. e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente/devedor: Domingos Pires Marques & Filhos, L.da, nú-

mero de identificação fiscal 505808366, com endereço na Rua do
Alto da Rendeira, 9, Belinho, 4740-000 Esposende;

Administrador nomeado do devedor: Dr. Miguel Fernandes Gomes,
com endereço na Rua de Santa Catarina, 951, 2.º, C, Porto, 4000-
-455.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 11 de Julho de 2005, pelas 15 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com po-
deres especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

15 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Patrícia Madeira. —
A Oficial de Justiça, Adriana Dias. 3000175206

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOUSÃ

Anúncio
Processo n.º 212-D/1997.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr.ª Paula Peres.
Requerida — herança ilíquida e indivisa por óbito de Joaquim Simões.

A Dr.ª Maria Alexandra Silva, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida herança ilíquida e indivisa
por óbito de Joaquim Gonçalves Simões, que foi residente na Rua de
25 de Abril, Lousã, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liqui-
datário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

7 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Alexandra Sil-
va. — O Oficial de Justiça, Afonso Simões. 1000287447

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE MATOSINHOS

Anúncio
Processo n.º 4120/05.7TBMTS.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Internacional de Crédito, S. A.
Devedores — Maria Júlia Gonçalves Moreira da Silva e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Matosinhos, 3.º Juízo de Competência
Especializada Cível de Matosinhos, no dia 19 de Maio de 2005, ao
meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência dos
devedores: Maria Júlia Gonçalves Moreira da Silva, número de identi-
ficação fiscal 142802620, bilhete de identidade n.º 9227694, e Hen-
rique Pedro Simões da Silva, número de identificação fiscal 161186726,
bilhete de identidade n.º 5814377, com endereço na Rua Três, 60,
4460-000 Perafita, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Álvaro Manuel Botelho
da Costa, com endereço na Rua de José J. Gomes da Silva, 49, 7.º,
direito, 4450-171 Matosinhos.

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 [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 15 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).
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Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 15 de Julho de 2005, pelas 10 horas, para a re-
alização 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 CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

23 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Rosa Maria Reis. —
A Oficial de Justiça, Maria de Lurdes Costa. 3000173916

TRIBUNAL DA COMARCA DE RIO MAIOR

Anúncio
Processo n.º 104/04.0TBRMR.
Falência (requerida).
Presidente Com. Credores — Agro-Industrial do Sobral, S. A.
Falida — LMP — Produção e Comércio de Aves, L.da, e outro(s).

Maria Manuela F. L. S. Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Rio Maior:

Faz saber que por sentença de 3 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de LMP — Produção e Co-
mércio de Aves, L.da, número de identificação fiscal 506109631, com
domicílio na Avenida de Paulo VI, lote 26, 3.º, esquerdo, 2040-
-325 Rio Maior, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Arnaldo Pereira, com ende-
reço na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 13, 2.º, direito, 2500-
-198 Caldas da Rainha.

8 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela F. L. S.
Almeida. — O Oficial de Justiça, José António da Silva Ribeiro.

1000287422

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio
Processo n.º 619/05.3TBTNV.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Rigorconta — Sociedade de Informática e Conta e

outro(s).
Insolvente — Nascimento & Filhos L.da

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

No Tribunal da Comarca de Torres Novas, 2.º Juízo de Torres
Novas, no dia 20 de Maio de 2005, ao meio-dia, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora: Nascimento & Fi-
lhos, L.da, com sede na Ribeira Branca, 2350-000 Torres Novas.

É administrador da devedora: Armando Lourenço Nascimento, com
endereço na Rua do Babalhau, 20, 1.º, Torres Novas, 2350-000 Tor-
res Novas, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Vítor Manuel Carreira
Ramos Rodrigues, com endereço na Urbanização do Valverde, lote
41, loja A, Covinhas, 2400-022 Leiria.

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 [alínea i)
do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 15 de Setembro de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do Juiz (artigo 193.º do CIRE).

23 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Domingos Mira. —
A Oficial de Justiça, Natércia Morgado Isidro. 3000174218
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TRIBUNAL DA COMARCA DE VALENÇA

Anúncio
Processo n.º 203/05.1TBVLN.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Santander Totta, S. A.
Insolvente — Maria Isabel Moura Pinheiro Veiga e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Valença, Secção Única de Valença, no
dia 7 de Junho de 2005, pelas 13 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Maria Isabel Moura Pinheiro
Veiga, com endereço na Urbanização de Vila Rei, 2-D, Boavista, 4930-
-000 Valença, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: José Pedro Pires Mar-
tins da Silva, com endereço na Rua de Santa Maria dos Anjos, Edifí-
cio Paraíso, entrada 3, 1.º, direito, 4740-248 Esposende.

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 CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garanti-
da 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 17 de Agosto de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

8 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Marta Monterroso
Nery. — O Oficial de Justiça, Carlos Neto. 3000175160

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE VILA FRANCA DE XIRA

Anúncio
Processo n.º 1367/04.7TYLSB.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Finibanco, S. A.
Insolvente — Carlos Alberto Damas e outro(s).

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

No Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Vila Franca de
Xira, 2.º Juízo de Competência Cível de Vila Franca de Xira, no dia
28 de Março de 2005, pelas 16 horas e 25 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência do devedor: Carlos Alberto
Damas, divorciado, nascido em 3 de Abril de 1963, freguesia de Cerejo,
Pinhel, número de identificação fiscal 187672300, bilhete de identi-
dade n.º 6672248, com endereço na Rua de José Gomes Ferreira,
lote 22, 5.º, B, Odivelas, 2675-000 Odivelas, com sede na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Adélia dos Reis Rodri-
gues, com endereço na Avenida do Almirante César Augusto Campos
Rodrigues, 16, 12.º, direito, Carnaxide, 2795-480 Carnaxide.

Em aditamento ao edital de 30 de Março de 2005, publicita-se o
seguinte:

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

Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

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

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

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

11 de Abril de 2005. — O Juiz de Direito, Pedro Mineiro. —
A Oficial de Justiça, Maria Helena Antunes. 3000173749

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 123/04.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Avelino Pinto da Costa.
Requerido — António Calado Madeira Becho.

Elisabete Assunção, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Co-
mércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 6 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido: António Calado
Madeira Becho, número de identificação fiscal 140039473, com do-
micílio na Rua de Margarida Palha, 3, 2.º, Miraflores, 1495-142 Algés,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e), do CPEREF.

7 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. —
A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000175154

Anúncio
Processo n.º 703/04.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — José Joaquim Gaspar Vinagre.
Requerida — Syspower — Imp. Sist. Inf./Unipessoal, L.da
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Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Syspower — Imp.
Sist. Inf./Unipessoal, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 504225994, com sede na Travessa da Praia, 1, Alcântara, Lisboa,
0000-000 Lisboa, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria, em 14 de Junho de 2004.

14 de Julho de 2004. — A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. — A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000156115

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 236/05.8TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — José de Sá Moreira Ramos, L.da

Devedor — Maurício José Teixeira Costa & Irmão, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 7 de Junho de 2005, pelas 12 horas e 27 minu-
tos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora:
Maurício José Teixeira Costa & Irmão, L.da, número de identificação
fiscal 501479465, com endereço na Rua de Nossa Senhora de Fáti-
ma, 357, Serzedo, 4405-480 Vila Nova de Gaia, com sede na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Maria Conceição da
Fonseca e Costa Nadaias, com endereço na Rua de Santa Catarina,
1500, 1.º, esquerdo, 4000-000 Porto.

É administrador da devedora: Ernesto Fernandes Teixeira da Cos-
ta, com endereço na Rua das Flores, 354, São Félix da Marinha, 4405-
-000 Vila Nova de Gaia, a quem é fixado domicílio na morada indi-
cada.

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

Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados de que se declara aberto o incidente de
qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no ar-
tigo 191.º do CIRE.

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

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

8 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Fábia Moreno. 3000175173

Anúncio
Processo n.º 445/04.7TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — Banco Totta & Açores, S. A.
Requerida — Maria de Fátima Guimarães Gonçalves Mac Crorie.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 30 de Maio de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria de Fátima
Guimarães Gonçalves Mac Crorie, número de identificação fiscal
179708783, bilhete de identidade n.º 3704355, com domicílio na Rua
de José Coutinho, 321, 2.º, São Mamede de Infesta, 4460-000 Mato-
sinhos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Fernando Ferreira Batista
Pereira, com escritório na Rua de Bela de Parada, 82, 4425-033 Águas
Santas.

O presente vai ser legalmente publicado.

3 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Carolina Massena. 3000175115

Anúncio
Processo n.º 166/05.3TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Trirepre — Representações e Usados, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 27 de Abril de 2005, pelas 23 horas, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora: Trirepre —
Representações e Usados, L.da, número de identificação fiscal
502968265, com endereço na Rua do Zambeze, 74, 4000-000 Por-
to, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora: Alice da Conceição Barros, com
endereço na Rua de Santo António de Contumil, 623, 1.º, 4300-
-000 Porto, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António José Morais
Castro e Sousa, com endereço na Avenida de António Coelho Mo-
reira, 224, Ap. 184, 4406-901 Valadares.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 12 de Julho de 2005, pelas 10 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.

E ainda de que foi designado o dia 16 de Maio de 2005, pelas 14 ho-
ras, para tomada de posse.
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É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do Juiz (artigo 193.º do CIRE).

2 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Fábia Moreno. 3000175069

Anúncio
Processo n.º 3/04.6TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente — Idealcoisas — Importação e Exportação, L.da, e

outro(s).
Credor — Banco Internacional do Funchal, S. A., e outro(s).

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são notificados os credores da requerente Idealcoisas —
Importação e Exportação, L.da, com sede na Rua da Quinta do Dias,
82, Custóias, 4520-115 Matosinhos, que, por despacho proferido a 7 de
Junho de 2005, foi designado o dia 7 de Julho de 2005, pelas 9 horas e
30 minutos, para a realização da assembleia de credores no edifício deste
Tribunal, consignando-se que não haverá lugar a qualquer outra assem-
bleia de credores.

8 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Fábia Moreno. 3000175131

Anúncio
Processo n.º 262-C/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Artur Ribeiro da Fonte.
Requerida — Marília Ferreira Marques da Rocha.

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Marília Ferreira Marques da
Rocha notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário
(artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

11 de Maio de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira.

3000175114

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 18/04.4TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerentes — Vítor de Jesus Ferreira de Castro e outro(s).

Presidente Com. Credores — Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da A.
M. Porto e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 3 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requerentes: Vítor de Jesus
Ferreira de Castro, nacional de Portugal, contribuinte fiscal
n.º 212438662, e Maria da Conceição Alves Teixeira Castro, nacio-
nal de Portugal, contribuinte fiscal n.º 204943299, residentes na Rua
de Santa Ovaia, 397, 4510-665 Fânzeres, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Fernando Ferreira Batista
Pereira, com endereço na Rua de Bela da Parada, 82, 4425-033, Águas
Santas.

7 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000175122

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competên-

cia que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
exonerei do cargo de secretário do vereador em regime de tempo
inteiro, António Luís Machado Olaio, Victor José Neves Bebiano,
com efeitos a 7 de Março de 2005, data em que tomou posse como
técnico superior de 2.ª classe, área de educação física, do quadro deste
município.

31 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, João Carlos Pontes
Figueiredo Sarmento. 3000175165

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 340/2005
Nomeação de técnico superior de 2.ª classe/jurista

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 6 de Junho de 2005, e na sequência do período de estágio
e respectiva aprovação, foi nomeada para o lugar de técnico superior
de 2.ª classe/jurista, a estagiária Ana Carla Ferreira Gonçalves apro-
vada com a classificação de 17 valores.

Mais se torna público que a técnica superior de 2.ª classe/jurista
deverá tomar posse do lugar, 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 — artigo 46.º, n.º 1,
conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to.)

6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000287445

Aviso n.º 345/2005
Concurso interno de acesso limitado para um lugar

de técnico superior principal — nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 7 de Junho de 2005, e na sequência do concurso aberto
por aviso datado de 2 de Maio de 2005, foi nomeada para o lugar de
técnico superior principal, a candidata:

Ana Maria Carvalho Rodrigues Silva Henriques — 16,72 valo-
res.

Mais se torna público que a candidata nomeada deverá tomar posse
do lugar, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia.)

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000287446
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CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA

Aviso
Concursos internos de acesso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 9 de Junho de 2005, foi nomeado para ocupar
o lugar vago de técnico profissional principal, na sequência de con-
curso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 246, de 19 de Outubro de 2004, a seguinte candidata:

Exaurinda Conceição Martins de Almeida.

A nomeada deverá proceder à aceitação do referido lugar, no pra-
zo máximo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ângelo João
Guarda Verdades de Sá. 1000287420

Aviso
Concursos internos de acesso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 9 de Junho de 2005, foi nomeada para ocupar
o lugar vago de assistente administrativo especialista, na sequência de
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 246, de 19 de Outubro de 2004, a seguinte candidata:

Maria de Fátima Barriga Negra dos Santos.

A nomeada deverá proceder à aceitação do referido lugar, no pra-
zo máximo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ângelo João
Guarda Verdades de Sá. 1000287419

Aviso
Concursos externos de ingresso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 27 de Maio de 2005, foram nomeados para
ocuparem os lugares vagos de operários qualificados (cantoneiros de
arruamentos), na sequência de concurso aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 34, de 17 de Fevereiro de 2005,
os seguintes candidatos:

Jacinto João Carvalho Pereira.
José Manuel Figueiredo Pombeiro.
Manuel João Concha Coelho.
Tarcísio Augusto Albuquerque Barriga.

Os nomeados deverão proceder à aceitação dos referidos lugares,
no prazo máximo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ângelo João
Guarda Verdades de Sá. 1000287421

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 37/05 — VHT
Nomeação em comissão de serviço

para chefe da Divisão de Gestão Urbanística

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cada à administração local por força do disposto no artigo 1.º do De-
creto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e no uso da competência
conferida pelo artigo 15.º, do mesmo decreto-lei, o presidente da
Câmara Municipal de Cantanhede, Jorge Manuel Catarino dos Santos,
por despacho por si preferido em 1 de Junho de 2005, nomeou em
regime de comissão de serviço por três anos, renovável por iguais
períodos de tempo, o licenciado Nuno Jorge Rocha Nogueira, com a
categoria de técnico superior de engenharia civil de 2.ª classe, do
quadro de pessoal da presente autarquia, para o cargo de chefe da
Divisão de Gestão Urbanística.

A presente nomeação fundamenta-se na reconhecida aptidão deste
técnico para o exercício do cargo, tendo em consideração as suas

habilitações académicas e experiência profissional, com especial des-
taque para as actividades desenvolvidas ao nível da administração local
e a experiência profissional de coordenação e liderança de equipas
pluridisciplinares da área de gestão urbanística.

Em conformidade com o exposto, foi considerado o licenciado Nuno
Jorge Rocha Nogueira possuidor de competência técnica e de perfil
adequado para o exercício das referidas funções e cuja nota relativa
ao seu currículo académico e profissional se publica em anexo.

Nota relativa ao currículo académico e profissional

Nome — Nuno Jorge Rocha Nogueira.
Data de nascimento — 19 de Janeiro de 1973.
Habilitações académicas:

Licenciatura em engenharia civil em 1996 pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Frequência em cadeiras de mestrado na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, em 1998.

Experiência profissional:

De 1996 a 1997 desempenhou funções de engenheiro fiscal per-
manente, na firma EFIEFE, Sociedade de Engenharia, L.da;

De 1997 a 1998 desempenhou funções de engenheiro de obra na
firma Sociedade de Construções, Soares da Costa, S. A.;

De 1999 a 2000 desempenhou funções de site engineer, na fir-
ma FASE, Estudos e Projectos.

Experiência profissional na administração local:

De Março de 2000 a Agosto de 2001 desempenhou funções de
técnico superior de engenharia civil na área de gestão urbanís-
tica, em regime contratual a termo certo na Câmara Munici-
pal de Cantanhede;

Em Agosto de 2001 ingressou no quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Cantanhede, como técnico superior de engenha-
ria civil;

Desde a entrada na Câmara Municipal de Cantanhede, em Mar-
ço de 2000, tem desenvolvido um elevado conjunto de traba-
lhos na Divisão de Gestão Urbanística, designadamente nos
domínios de:

Licenciamento de obras particulares, fiscalização do cum-
primento dos regulamentos e normas sobre construções
urbanas, elaboração de estudos de viabilidade e projectos
de intervenção no âmbito da habitação social, informa-
ções prévias, vistorias, licenciamentos industriais e licen-
ciamentos de instalações de gás.

Formação profissional:

Competências adquiridas e conferidas através da frequência em
cursos de formação profissional e participação em diversos
seminários e congressos, designadamente: curso de Projectista
de Redes de Gás, curso em Acústica dos Edifícios e Controlo
do Ruído, curso de Condução de Reuniões e Gestão de Confli-
tos, curso de Formação Profissional em Liderança, Gestão
Relacional e Desenvolvimento Pessoal e Profissional, semi-
nário sobre Loteamento e Obras Particulares, seminário sobre
o Novo Regime de Urbanização e Edificação.

Actualmente a frequentar o curso de Estudos e Formação para
Altos Dirigentes da administração local (CEFADAL), admi-
nistrado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica
(CEFA).

8 de Junho de 2005. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Ma-
ria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000287438

Aviso n.º 38/05 — VHT
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico superior de 2.ª classe de biblioteca e
documentação — nomeação.

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 8 de Junho de 2005, e decorrente do respectivo concurso,
nomeei para o lugar de técnico superior de 2.ª classe de biblioteca e
documentação, a candidata:

Maria Teresa Manuel Lopes Paixão.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
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(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 119.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Junho de 2005. — A Vereadora em Regime de Permanência,
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000287439

Aviso n.º 39/05 — VHT
Concurso interno geral de acesso para provimento de um

lugar de técnico superior de ciências da educação de
1.ª classe — nomeação.

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 8 de Junho de 2005 e decorrente do respectivo concurso, no-
meei para o lugar de técnico superior de ciências da educação de 1.ª clas-
se, a candidata:

Cláudia Filipa Quaresma Azevedo das Neves Gouveia.

A candidata deverá 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 ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Junho de 2005. — A Vereadora em Regime de Permanência,
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000287437

Aviso n.º 40/05 — VHT
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico superior de 2.ª classe de desporto —
estagiário — nomeação.

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 8 de Junho de 2005 e decorrente do respectivo concurso, no-
meei para o lugar de técnico superior de 2.ª classe de desporto (esta-
giário), o candidato:

Ricardo Jorge da Costa Antunes.

O candidato deverá 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 ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Junho de 2005. — A Vereadora em Regime de Permanência,
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000287440

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso de nomeação
João Augusto Matias Pereira, presidente da Câmara Municipal de

Castro Daire:

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do sig-
natário, exarado em 8 de Junho de 2005, proferido no âmbito das
competências detidas em matéria de gestão de pessoal, constantes na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de
acordo com a deliberação do júri, a candidata Célia Maria Antunes
Ferreira foi dispensada de efectuar o estágio de ingresso.

Assim, foi nomeada para o lugar de técnico superior de 2.ª classe,
na área de educação e deverá tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira. 1000287452

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso n.º 137/2005/DAGRH/DGFRH
Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,

de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por despa-
cho proferido no passado dia 22 de Abril, pelo vereador dos recursos
humanos, Dr. Manuel Rebanda, ao abrigo da competência delegada
pelo presidente da Câmara Municipal, através do seu despacho n.º 13/
02, de 24 de Janeiro, publicitado pelo edital n.º 13/2002, datado do

dia 28 do mesmo mês, Maria da Graça Henriques da Fonseca Pereira
foi nomeada, em regime de comissão de serviço extraordinária, pelo
prazo de seis meses, na categoria de tesoureiro principal, nos termos
previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

A nomeada deverá assinar o respectivo termo de aceitação no prazo
legal de 20 dias, contados da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.

Junho de 2005. — Por subdelegação, o Director do Departamento
de Administração Geral e Recursos Humanos, Fernando Silva.

3000175074

Aviso
Pedido de licenciamento de operação de loteamento

João José Nogueira Gomes Rebelo, vereador da Câmara Municipal de
Coimbra, no uso de competência subdelegada:

Torna público, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, conjugado com o ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Julho, que, por
deliberação tomada em reunião de 14 de Março de 2005, publicitada
nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo edital n.º 127/
2005, foi decidido proceder à abertura de um período de discussão
pública, respeitando ao pedido de licenciamento da operação de lo-
teamento, apresentado por Carmelinda da Conceição Cunha e outros,
respeitando aos prédios sitos no lugar e freguesia de São Paulo de
Frades, inscritos na matriz sob os artigos 4120 e 4119 e descritos na
1.ª Conservatória do Registo Predial sob os n.os 1939/19980313 e
1185/19930419, uma vez que estão reunidas as condições para a
aprovação da operação de loteamento, com condições.

Os cidadãos interessados dispõem do prazo de 20 dias (úteis) a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para
formulação de sugestões, bem como apresentação de informações sobre
quaisquer questões que entendam dever ser consideradas.

O respectivo processo municipal pode ser consultado na Divisão
de Atendimento e Apoio Administrativo, no horário de expediente
(9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos).

As sugestões ou outras informações acima referidas devem ser apre-
sentadas, por escrito, devidamente fundamentadas, e sempre que ne-
cessário acompanhadas por planta de localização, e entregues, no prazo
acima mencionado, na Divisão Administrativa e de Atendimento desta
Câmara Municipal (Praça de 8 de Maio) durante o horário de expedi-
ente (8 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos).

30 de Maio de 2005. — O Vereador, João José Nogueira Gomes
Rebelo. 3000175075

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 295/2005
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

1 — Faz-se público que, em conformidade com o meu despacho
datado de 14 de Abril 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 externo de ingresso para estágio, visando o pre-
enchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, carreira de
engenheiro civil, pertencente ao quadro de pessoal da Câmara Muni-
cipal de Faro.

1.1 — De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, estabelece-se que o candidato com deficiência tem
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/87;
de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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3 — Validade do concurso — o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preenchi-
mento.

4 — Conteúdo funcional — o constante do despacho n.º 6871/
2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3 de Abril de
2002.

5 — Requisitos de admissão a concurso:
5.1 — Requisitos gerais — previstos no n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

5.2 — Requisitos especiais — possuir licenciatura em Engenharia
Civil — ramo de planeamento e urbanismo.

6 — Formalização da candidatura — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel nor-
malizado, branco ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser entre-
gue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Faro ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de Faro, Rua do
Município, 8004-001 Faro.

6.1 — Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número do bilhete de identidade, data e serviço
que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão do
concurso.

6.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou fotocópia de documento idóneo,
comprovando a posse das habilitações literárias;

b) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-

inte.

6.3 — Os candidatos poderão, ainda, indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Selecção dos candidatos — a selecção dos candidatos será fei-

ta através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova oral de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 — Classificação final dos candidatos — para efeitos de classi-
ficação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.1.1 — A prova de conhecimentos consistirá na realização de uma
prova oral, de natureza teórica, terá a duração máxima de trinta

minutos, pontuada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminatório caso
a classificação seja inferior a 9, 5 valores e versará sobre o programa
de provas a seguir indicado:

Programa da prova de conhecimentos:

Autarquias locais:

Atribuições e competências;
Organização e funcionamento;
Direitos e deveres dos funcionários e agentes;
Férias, faltas e licenças.

Conhecimentos específicos:

Programa e coordenação de trabalhos;
Organização e preparação de trabalhos de manutenção

e reparação de construções existentes;
Fiscalização e direcção técnica de obra;
Vistorias técnicas;
Concepção e realização de planos de obras;
Elaboração de estimativas de custos e orçamentos;
Planos de trabalho e especificações, como tipo mate-

riais, máquinas e outros equipamentos necessários;
Elementos necessários para lançamento de empreita-

das, como elaboração de concursos e cadernos de
encargos;

Higiene e segurança no trabalho.

Legislação aplicável à prova de conhecimentos:

Atribuições das Autarquias e Competências dos seus Ór-
gãos — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alte-
rações constantes na Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro, rectificado pela Declaração de 30 de Abril de 1984;

Regime da Constituição, Modificação e Extinção da Rela-
ção Jurídica de Emprego na Administração Pública —
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 102/96,
de 31 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de
Julho, pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
e pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Central, Regional e Local —
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções constantes no Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, no Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e
no Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e com a
revogação parcial do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de
Novembro;

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;

Quadro de Competências e Regime Jurídico do Funciona-
mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, apro-
vado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alterado
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Empreitadas e Fornecimentos de Obras Públicas — Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 245/2003, de 7 de Outu-
bro, pelo Decreto-Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro,
pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 7 de Julho, e pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro;

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e da
Contratação Pública relativa à Locação e Aquisição de
Bens Móveis e Serviços — Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, com as alterações constantes do Decreto-Lei n.º 1/
2005, de 4 de Janeiro, e do Decreto-Lei n.º 245/2003, de
7 de Outubro;

Princípios de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho —
Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de Abril, e aditado
pelo Decreto-Lei n.º 118/99, de 11 de Agosto;

Aplicação do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro
à Administração Pública — Decreto-Lei n.º 488/99, de
17 de Novembro.

8.1.2 — Avaliação curricular — destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos ponderando de acordo com a exigência da função, as ha-
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bilitações literárias, a formação, a qualificação e experiência profis-
sional e pessoal dos candidatos.

8.1.3 — Entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais dos candi-
datos, tendo em conta os factores que constam em acta e o grau de
exigência da respectiva categoria. Terá carácter complementar.

8.1.4 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de
conhecimentos, avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

8.1.5. — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada das classificações obtidas
em cada um.

9 — Local de trabalho — área do município de Faro.
10 — Remuneração base e regalias sociais — o vencimento durante

o período de estágio é o correspondente ao escalão 1, índice 321, do
Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública — Regime Geral, a que corresponde o valor de 1018,08 eu-
ros. O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom (14 va-
lores) será provido a título definitivo, na vaga posta a concurso,
passando a ser remunerado por referência à categoria de técnico de
2.ª classe, escalão 1, índice 400, a que corresponde o valor de
1268,64 euros.

11 — Publicitação das listas — as listas de candidatos e classifica-
ção final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal de
Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

12 — Regime estágio — o estágio, com carácter probatório, tem
duração de um ano, findo o qual se procederá à classificação. A fre-
quência do estágio será feita em comissão de serviço extraordinária
ou contrato administrativo de provimento, conforme, respectivamen-
te, o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderarão os seguin-
tes factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio e,

sempre que possível, os resultados da formação profissional;
c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-

res;
d) Em matéria de constituição, composição e funcionamento e

competência do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concursos da
função pública, com necessárias adaptações.

13 — Composição do júri do concurso:

Presidente — engenheira Virgínia Maria Lampreia Abreu Dias,
directora do Departamento de Obras e Equipamentos Munici-
pais.

Vogais efectivos:

Engenheiro Martinho Mendonça dos Santos Tangarrinha,
chefe de Divisão de Obras Municipais, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheira Luísa Maria Antunes Pais Dias Fernandes, téc-
nico superior de 1.ª classe — engenheiro civil.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, chefe
da Divisão de Atendimento e Recursos Humanos.

Engenheira Elisabete Maria Rodrigues de Lemos, chefe da
Divisão de Trânsito.

18 de Maio de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara, a
Vice-Presidente, Helena Louro. 1000287450

Aviso n.º 312/2005
Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado

de 26 de Abril de 2005, proferido nos termos da competência que me
foi conferida pelo presidente da Câmara, por despacho datado de 13 de
Junho de 2003, publicado através de edital n.º 171/2003, nomeio, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, para um lugar de técnico de 1.ª classe, da carreira de enge-
nheiro técnico civil, pertencente ao quadro de pessoal desta autar-
quia, Martinho Mendonça dos Santos Tangarrinha.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar, no prazo de 20 dias
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

19 de Maio de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000287449

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

7 de Junho de 2005, foram reclassificados profissionalmente, ao abri-
go do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 18/2000, de 9 de Setembro, os
funcionários a seguir mencionados, nas categorias que se indicam:

Abílio José Rocha, canalizador, índice 151, escalão 2, em téc-
nico profissional de educação e prevenção rodoviária, índi-
ce 199, escalão 1.

Agostinho Mendes, calceteiro, índice 233, escalão 8, em moto-
rista de pesados, índice 233, escalão 7.

Luís António Mendes Alcobia, motorista de pesados, índice 160,
escalão 2, em condutor de máquinas pesadas e veículos especi-
ais, índice 165, escalão 2.

Mais se torna público que os nomeados deverão aceitar o cargo no
prazo de 20 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro Pe-
reira. 1000287451

CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de econo-
mia).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 14 de Abril de 2005, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para provimento de um lugar para a categoria de técnico superior
de 1.ª classe, da carreira técnica superior, do grupo de pessoal téc-
nico superior (área de economia), do quadro de pessoal desta autar-
quia.

1 — O concurso é válido para a vaga posta a concurso.
2 — Composição do júri:

Presidente — Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, vice-presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Mário Mendes Morais, técnico superior de 1.ª classe.
2.º Maria de Fátima Tavares Moreira Nunes, técnica supe-

rior principal.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Maria da Glória Saraiva Pinto, vereadora em re-
gime de não permanência.

2.º Francisco José Fernandes Janeiro, chefe da Divisão de
Planeamento, Urbanismo, Habitação e Ambiente.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

3 — Métodos de selecção a aplicar:

Entrevista profissional de selecção;
Avaliação curricular.

3.1 — Na entrevista os factores de avaliação previstos são:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções

a exercer.
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3.2 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente considerados e
ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguintes fac-
tores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titulari-
dade de um grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso é aberto, devendo ser avaliada, designadamente, pela
sua natureza e duração.

3.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

4 — Formalização das candidaturas:
4.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, elaborado em folhas de papel normalizado, brancas
ou de cores pálidas, de formato A4, ou papel contínuo, a ser entre-
gue, pessoalmente, na secretaria da Câmara Municipal, sita no Largo
do Dr. Vilhena, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo, ou remetidas
pelo correio, registado com aviso de recepção, para a morada indi-
cada, até ao termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguin-
tes elementos: identificação completa (nome, número de contribuin-
te fiscal, estado civil; número, data de emissão, validade e serviço
emissor do bilhete de identidade; residência, contacto telefónico),
habilitações académicas e ou profissionais, lugar a que se candidata,
com referência ao Diário da República que contenha a publicação do
presente aviso.

4.2 — Os candidatos, para além do requerimento a solicitar a ad-
missão a concurso, deverão entregar, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado,
donde conste a identificação pessoal, habilitações literárias
e ou profissionais, experiência profissional, cursos de for-
mação profissional e quaisquer outros elementos que o can-
didato entenda dever mencionar, por considerar relevantes
para a apreciação do seu mérito ou por constituírem motivo
de preferência legal, juntando prova dos mesmos;

b) Certidão, emitida pelo serviço, da qual conste a categoria do
candidato, o vínculo à administração, o tempo de serviço na
categoria, na carreira e na função pública;

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

4.3 — Os funcionários e agentes ao serviço da Câmara Municipal
de Figueira de Castelo Rodrigo estão dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 4.2
desde que os mesmos se encontrem arquivados no respectivo proces-
so individual.

4.4 — A falta de documentos que devam 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.

5 — As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da lei.
6 — As listas dos candidatos admitidos/excluídos e de classificação

final serão publicadas nos termos e de acordo com o disposto nos ar-
tigos 34.º, 35.º 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 seja o caso, no átrio do edifício dos Paços do Município, sito
no Largo do Dr. Vilhena, 1, em Figueira de Castelo Rodrigo.

14 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000286282

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso
Nomeações

Por despacho de 9 de Junho de 2005 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal, n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

David Jorge Martins da Cunha, João José Silva Vieira, João Manuel
Pinto Araújo, Maria da Conceição Santa Liberato e Maria Luísa

Constante Pinto Correia — nomeados, precedendo concurso,
desenhadores de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-profissio-
nal, do quadro de pessoal deste município.

16 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000175130

Aviso
Nomeação

Por despacho de 14 de Junho de 2005 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 4 de Abril de 2005, Bole-
tim Municipal, n.º 581, de 7 de Abril de 2005):

Teresa Maria Sobral Leiria Pinto Castro de Oliveira, técnica superior
de 2.ª classe (dança) — nomeada, precedendo concurso, técnica su-
perior de 1.ª classe (dança), do grupo de pessoal técnico superior, do
quadro de pessoal deste município.

16 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000175134

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso n.º 95/2005 (DU)

Para os efeitos do disposto no artigo 27.º e nos termos do n.º 3 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que, após um período de 8 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso, é aberto um período de discus-
são pública durante 15 dias úteis, que objectiva o pedido de alterações
ao lote n.º 14, titulado pelo alvará de loteamento n.º 2/88, concedido
a Anselmo Barbosa Marques Leal e formulado por Carlos Manuel da
Silva Barros, proprietário do referido lote.

Para tanto se informa que o processo pertinente pode ser consul-
tado nos dias úteis, durante as horas normais de expediente.

13 de Maio de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vereador, José Faria Santalha. 1000287430

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso n.º 34
Discussão pública

Dr. Fernando Jorge dos Santos Ferreira Torres, vereador com delega-
ção de competências da Câmara Municipal de Marco de Canave-
ses:

Torna público que, para dar cumprimento ao artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177, de 4 de Junho de 2001, e por
despacho de 3 de Junho de 2005, procede à abertura da discussão
pública do aditamento ao alvará de loteamento n.º 25/98, emitido
em nome de Ivo e Gil — Investimentos e Gestão Imobiliária, L.da,
alterando o piso destinado a habitação para comércio e o destinado
a comércio para garagem, ficando o lote constituído por dois pisos,
um acima da cota de soleira e outro abaixo da mesma, com uma
área de implantação de 130 m2, e que Manuel Almeida Teixeira
pretende levar a efeito no lugar de Tapados, freguesia de Vila Boa
de Quires, concelho de Marco de Canaveses, a partir do dia 17 de
Junho de 2005.

O prazo para a consulta pública do loteamento urbano é de
15 dias e poderá ser consultado todos os dias úteis, durante as horas
normais de expediente, no edifício da Câmara Municipal (Secção
de Obras Particulares) e na sede da Junta de Freguesia de Vila Boa
de Quires.

Os interessados, ao apresentarem observações ou sugestões sobre
este documento, poderão fazê-lo no local de consulta em requerimen-
to, ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Marco
de Canaveses, Largo de Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Cana-
veses.

Para constar se lavrou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados no lugar de estilo.

3 de Junho de 2005. — O Vereador, com delegação de competên-
cias, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres. 1000287433



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 121 — 27 de Junho de 200513 618

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do dispos-

to no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, por des-
pacho do dia 15 de Fevereiro de 2005 do vereador no exercício da
delegação de competências de superintendência da gestão de recursos
humanos, e a requerimento do interessado, foi nomeado, por transfe-
rência, para o lugar da categoria de topógrafo de 1.ª classe, do quadro
de pessoal deste município de Mondim de Basto, o funcionário Jorge
Cristiano Jales Teixeira Alves, titular da mesma categoria, do Gabi-
nete de Apoio Técnico do Baixo Tâmega, de Amarante, nomeação
que vai produzir efeitos a partir do dia 1 de Maio de 2005. (Não está
sujeito a visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto.)

20 de Maio de 2005. — O Vereador, Alfredo Mendonça.
1000287425

CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara datado de 26 de Abril de 2005, nos termos do n.º 2 do
artigo 69.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abri-
go do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi
concedida a licença sem vencimento de longa duração, com início em
2 de Maio de 2005, ao funcionário José Carlos Teixeira Marques.

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís Tei-
xeira Fernandes. 1000285429

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 103/2005
Torno público que, pelo meu despacho datado de 20 de Maio do cor-

rente ano, no uso das competências que me são delegadas através do
despacho n.º 17/2003/P, datado de 20 de Março de 2003, nomeio, na
categoria abaixo indicada, os candidatos aprovados no seguinte concurso:

Concurso externo de ingresso para quatro lugares de cantoneiro
de vias municipais, pertencente ao grupo de pessoal semi-
qualificado, posicionado no escalão 1, índice 137, a que cor-
responde o vencimento ilíquido de 434,51 euros:

Roberto Cid Diogo Canelas.
Fernando António Dias.
Hugo Miguel Gonçalves Dâmaso.
José Joaquim.

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 de visto do Tribunal de Con-
tas — Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Maio de 2005. — O Vereador em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000287417

Aviso n.º 108/2005
Torno público que, pelo meu despacho datado de 25 de Maio do

corrente ano, no uso das competências que me são delegadas atra-
vés do despacho n.º 17/2003/P, datado de 20 de Março de 2003,
nomeio, na categoria abaixo indicada, a candidata aprovada no se-
guinte concurso:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico su-
perior de 1.ª classe — licenciatura em Arquitectura Paisa-

gista, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, po-
sicionado no escalão 1, índice 460, a que corresponde o
vencimento ilíquido de 1458,94 euros:

Sónia Margarida de Campos Borges Gonçalves Serra.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar nos termos pre-
vistos no artigo 11.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. (Processos isentos de visto do Tribunal de Contas — Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

25 de Maio de 2005. — O Vereador em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000287418

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 83/DGAP/SRS/2005
Nomeações

Por meu despacho de 6 de Junho de 2005:

Ricardo Paulo Mina Curião Fontoura, Carlos Manuel Leitão Valen-
tim e Ana Cristina Caeiro Garcias Valente, técnicos superiores de
sociologia de 2.ª classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Odivelas, foram nomeados definitivamente, na categoria de téc-
nico superior de sociologia de 1.ª classe, da carreira de técnico su-
perior de sociologia, na sequência do concurso interno de acesso
geral para três lugares na categoria de técnico superior de sociolo-
gia de 1.ª classe, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 32,
de 15 de Fevereiro de 2005, ao abrigo das disposições conjugadas
do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, com o artigo 6.º, n.º 8, 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.

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000175201

Aviso n.º 84/DGAP/SRS/2005
Nomeação

Por meu despacho de 6 de Junho de 2005:

Patrícia Susana da Costa Folgado, técnica superior de psicologia de
2.ª classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas,
foi nomeada definitivamente, na categoria de técnico superior de
psicologia de 1.ª classe, da carreira de técnico superior de psicologia,
na sequência do concurso interno de acesso geral para um lugar na
categoria de técnico superior de psicologia de 1.ª classe, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 32, de 15 de Fevereiro de 2005,
ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 6.º, n.º 8, do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000175197

Aviso n.º 85/DGAP/SRS/2005
Reclassificação profissional

de Jorge Manuel Martins dos Santos

Para os devidos efeitos, torna-se pública a reclassificação profis-
sional do funcionário abaixo indicado, em comissão de serviço extra-
ordinária, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com a
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do citado diploma:

Nome Categoria actual Categoria a reclassificar Escalão/índice

Jorge Manuel Martins dos Santos ....... Motorista de ligeiros ............................. Assistente administrativo ...................... 1/199

6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges. 3000175194
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Aviso n.º 86/DGAP/SRS/2005
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos, tornam-se públicas as reclassificações profissionais das funcionárias abaixo indicadas, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro:

Nome Categoria actual Categoria a reclassificar Escalão/índice

Anabela Pereira Miguel dos Santos ..... Auxiliar administrativo ........................ Assistente administrativo ..................... 1/199
Ângela Maria Rocha Ferreira .............. Auxiliar administrativo ........................ Assistente administrativo ..................... 1/199

6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges. 3000175192

Aviso n.º 87/DGAP/SRS/2005
1 — Nos termos do disposto no 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 Julho, torna-se público que, por meu despacho de 1 de
Junho de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, o concurso interno de ingresso para provimento de um lugar
na categoria de encarregado de canil, do grupo de pessoal auxiliar, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 16 de Agosto de 2002.

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

3 — Conteúdo funcional — responsável pelo funcionamento do
canil; orienta e participa nas acções de captura, hospedagem, alimen-
tação, abate de animais e de limpeza e desinfecção do canil; elabora
autos de notícia de captura e restituição de animais; distribui o pessoal
em função das necessidades de serviço; executa tarefas de acordo com
as instruções do médico veterinário (Despacho n.º 791/2005, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 12 de Janeiro).

4 — 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, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 207/2000, de 2 de Setembro; Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

5 — Remuneração, local e condições de trabalho:
5.1 — Remuneração — a remuneração mensal é a correspondente

ao índice 244, actualmente no valor de 773,87 euros, sendo as con-
dições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para
os funcionários e agentes da Administração Pública.

5.2 — Serviço e local de trabalho — Gabinete Médico Veterinário
da Câmara Municipal de Odivelas.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais — de acordo com o n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — ser funcionário de qualquer serviço

ou organismo da Administração Pública, ou agente nas condições
referidas no n.º 1 ou no n.º 3 do artigo 6.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, e ser detentor do 9.º ano de esco-
laridade ou equiparado (anexo I do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho).

6.3 — Os candidatos deverão reunir os requisitos gerais e especiais
de admissão a concurso até ao termo do prazo fixado no presente
aviso para a apresentação de candidaturas.

7 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Alexandrino Augusto Saldanha, vereador da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º Dr. José Luís Soares Bento, médico veterinário de
1.ª classe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos.

2.º Dr.ª Maria João Costa Baptista Nabais, chefe da Divi-
são Municipal de Veterinária Municipal.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira Rita Luísa da Silva Niza Meira Jesus, chefe
da Divisão Municipal de Qualificação Ambiental.

2.º Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano Porto,
técnica superior de direito de 1.ª classe.

8 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de prova teórica de conhecimentos gerais e entrevista
profissional de selecção, que serão avaliadas, respectivamente, de 0 a
20 valores.

8.1 — A prova de conhecimentos gerais (PCG) destina-se a ava-
liar o nível de conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício das suas funções, terá a forma escrita e a duração de uma
hora, versando sobre as matérias constantes do programa de provas
aprovado pelo meu despacho n.º 5/PRES/03, de 20 de Janeiro de 2003,
que se publica em anexo ao presente aviso, conjuntamente com a
legislação recomendável à preparação dos candidatos.

8.2 — 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) Sentido crítico;
b) Motivação e capacidade de decisão;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

8.3 — A classificação final dos candidatos resultará da média sim-
ples das classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção,
expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8.4 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos referidos métodos de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, consta-
rão de acta de reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8.5 — Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos candi-
datos resultará da aplicação dos critérios de preferência constantes dos
n.os 1 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, nos termos legais, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Odivelas, podendo ser entregue pessoalmente no Departamen-
to 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
candidaturas, para Câmara Municipal de Odivelas, Rua de Vasco San-
tana, 21-A, 2620 Ramada, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número do bi-
lhete de identidade e data de validade, residência e telefone);

b) Indicação da categoria detida e serviço a que pertence;
c) Habilitações literárias e qualificações profissionais (cursos de

formação e outros);
d) Identificação do concurso, com referência à categoria a que

se candidata, número do aviso e Diário da República onde
o mesmo se encontra publicado;

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

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

10 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, devidamente datado e assinado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
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c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida

pelo serviço de origem, da qual conste, de forma inequívoca,
a existência e a natureza do vínculo, a categoria detida, o
tempo de permanência em lugar do quadro de pessoal em
que se encontra provido e a antiguidade na categoria, na
carreira e na função pública.

11 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Odivelas estão dispensados da apresentação da declara-
ção a que se refere a alínea d) do n.º 10, sendo ainda dispensada a
apresentação dos documentos que constem dos respectivos processos
individuais, devendo tal facto ser expressamente mencionado nos seus
processos de candidatura.

12 — A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos — artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — 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, afixa-
das no Departamento de Recursos Humanos, sito na Alameda do Poder
Local, 3-B, 2675-427 Odivelas.

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.

ANEXO

Programa da prova de conhecimentos gerais para ingresso na car-
reiras/categorias dos grupos de pessoal auxiliar:

1) Direitos e deveres da função pública e deontologia profissio-
nal:

a) Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças — Decre-
to-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;

b) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

c) Deontologia do serviço público — artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000175189

Aviso n.º 88/DGAP/SRS/2005
Por meu despacho de 15 de Junho de 2005 autorizei, ao abrigo das

disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, com o artigo 15.º, n.º 2, alínea c), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, a celebração do contrato
administrativo de provimento com a candidata classificada em 1.º lugar,
Catarina Bárbara Pereira Figueiredo de Abreu, aprovada no concurso
externo de ingresso para admissão de um estagiário com vista ao
preenchimento de um lugar na categoria de técnico superior de
2.ª classe (ciências da comunicação), publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 241, de 13 de Outubro de 2004, conforme lista de
classificação final, publicitada internamente no Departamento de Re-
cursos Humanos desta Câmara Municipal, em 23 de Maio de 2005.

Mais se torna público que o estágio se iniciará no dia seguinte à
publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000175187

Aviso SRSC/54/2005
1 — 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.

2 — Faz-se público que, por meu despacho de 7 de Junho, se en-
contra aberto concurso interno de acesso, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da publicação no Diário da República, para um lugar da
carreira/categoria de fiscal municipal especialista principal (obras).

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

4 — Remuneração, local e condições de trabalho — o lugar a pro-
ver terá o vencimento correspondente ao lugar, nos termos do anexo II
e ou III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Oliveira de
Azeméis, na Divisão de Obras Particulares e Loteamentos, no Gabi-
nete de Fiscalização, e as condições de trabalho são as genericamente
vigentes para os actuais funcionários desta autarquia.

5 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6 — Requisitos específicos — os constantes da alínea a) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 — Funções a desempenhar — as constantes no Despacho n.º 20/
SEALOT/94, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de
Maio, bem como assegurar as atribuições constantes do Regulamento
da Macroestrutura Organizacional dos Serviços Municipais.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara e
entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde que expedido
até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis, Largo da República, 3720-240 Oliveira de Azeméis.

8.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturali-
dade, data de nascimento, estado civil, habilitações literárias e
profissionais);

Número e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência,
incluindo o código postal e telefone;

Identificação do concurso, com a referência à categoria a que
concorre, bem como ao número e data do Diário da Repú-
blica em que se encontra publicado;

Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

8.2 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão, obri-
gatoriamente, ser acompanhados de certificado de habilitações literá-
rias e curriculum vitae, sendo razão de exclusão de candidatos a falta
dos mesmos, nos termos do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, bem como declaração passada pelos serviços a que se encon-
tram vinculados, da qual conste, de maneira inequívoca, a existência
de vínculo à função pública e respectiva antiguidade na função pú-
blica, na carreira e na categoria, e o escalão e o índice. Deverão ainda
mencionar as classificações de serviço obtidas na categoria que de-
têm.

Os candidatos pertencentes a esta Câmara Municipal estão dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

8.3 — 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 Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, desde
que os candidatos declarem, sob compromisso de honra, em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos.

8.4 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, de-
termina a exclusão do concurso.

9 — Métodos de selecção — avaliação curricular (AC), complemen-
tada com entrevista profissional de selecção (EPS).

9.1 — Sistema de classificação final:

CF = (AC + EPS)
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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10 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os critérios de apreciação e pon-
deração da entrevista, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião
do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

11 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, será afixada no edifício An-
tónio Alegria, sito na Rua de António Alegria, 184, desta cidade.

12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador Dr. Álvaro Cruz Lopes Costa.
Vogais efectivos:

Directora de departamento engenheira Ana Paula Martins
Fernandes Silva e o chefe de divisão arquitecto Luís Mi-
guel Tavares Castro.

Vogais suplentes:

O vereador Dr. António Manuel Costa Alves Rosa e a téc-
nica superior de 1.ª classe — relações públicas, Dr.ª Carla
Donzília Lima Godinho.

O primeiro vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio do
Carmo Assunção. 1000287410

Aviso SRSC/56/2005
1 — 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.

2 — Faz-se público que, por meu despacho de 9 de Junho, se en-
contra aberto concurso externo de ingresso, ao abrigo 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, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da publicação no Diário da República, para um lugar da
carreira/categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2 (es-
tagiário).

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

4 — Remuneração, local e condições de trabalho — o lugar a pro-
ver terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos do
mapa I do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Oliveira de
Azeméis, no Centro de Informática, Sistemas e Telecomunicações
(CIST), e as condições de trabalho são as genericamente vigentes para
os actuais funcionários desta autarquia.

5 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 — Habilitações literárias — licenciatura no domínio da Informá-
tica, de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 97/2001, de 26 de Março.

7 — Funções a desempenhar — as constantes na alínea c) do n.º 1 e
n.º 5 do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril, e do Regu-
lamento da Macroestrutura Organizacional e Funcional dos Serviços
Municipais, publicado no apêndice n.º 19 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 30, de 11 de Fevereiro de 2005.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara, e
entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde que expedi-
do até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Oli-
veira de Azeméis, Largo da República, 3720-240 Oliveira de Aze-
méis.

8.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, habilitações lite-
rárias e profissionais);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residên-
cia, incluindo o código postal e telefone;

c) Identificação do concurso, com a referência à categoria a
que concorre, bem como ao número e data do Diário da
República em que se encontra publicado;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

8.2 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão, obri-
gatoriamente, ser acompanhados de certificado de habilitações lite-
rárias e curriculum vitae, sendo razão de exclusão de candidatos a
falta dos mesmos, nos termos do artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Lei
n.º 204/98.

8.3 — 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 Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

9 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica es-
crita (PCTE), de carácter eliminatório, com a duração de noventa
minutos, e entrevista profissional de selecção (EPS). Serão reprova-
dos os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores
na prova de conhecimentos teórica escrita e, em consequência, não
serão chamados à entrevista profissional de selecção.

9.1 — A prova de conhecimentos teórica escrita (PCTE) versará
sobre os seguintes temas:

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;

Quadro de competências e funcionamento dos órgãos das autar-
quias:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-

-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Faltas e Licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Bibliografia no domínio da informática:

Introdução a sistemas de bancos de dados, C. J. Date,
Editora Campus;

Tecnologia de bases de dados, José Luís Pereira, FCA;
Introdução às técnicas de programação, João Miguel

Cortez, Henrique São Mamede, Editorial Presença.

9.1 — Sistema de classificação final:

CF =
 (PCTE + EPS)

2

10 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação da
entrevista, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam da acta das reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

11 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, será afixada no edifício An-
tónio Alegria, sito na Rua de António Alegria, 184, desta cidade.

12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador em regime de permanência Dr. Antó-
nio Manuel Costa Alves Rosa.

Vogais efectivos:

O especialista de informática, grau 1, nível 2, Dr. Vítor
Alexandre Costa Queirós, e a técnica superior de 1.ª clas-
se — relações públicas Dr.ª Carla Donzília Lima Godinho.

Vogais suplentes:

O vereador em regime de permanência professor Albino
Valente Martins e a técnica superior de 1.ª classe — re-
cursos humanos Dr.ª Ana Lúcia Tavares Matos Gomes.
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O primeiro vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

O estágio será coordenado pelo primeiro vogal efectivo, Dr. Vítor
Alexandre Costa Queirós.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio do
Carmo Assunção. 1000287458

Aviso SRSC/57/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

9 de Junho de 2005, foram nomeados em comissão de serviço extra-
ordinária, com vista à reclassificação profissional, ao abrigo dos arti-
gos 4.º, 6.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
conjugado com a alínea e) do artigo 2.º e artigos 3.º e 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, as seguintes funcionárias:

Maria Rosa Silva Lopes Reis, Paula Cristina Cunha Alves Godi-
nho Resende, Marisa Oliveira Cabral Marques e Generosa
Nazaré Augusto Amaro Rosa, todos da categoria de auxiliar de
serviços gerais, escalão 1, índice 128, a reclassificar/nomear
para o lugar/cargo de auxiliar de acção educativa, para o esca-
lão 1, índice 142.

Maria Regina Pinho Mendes, da categoria de auxiliar adminis-
trativo, escalão 1, índice 128, a reclassificar/nomear para o
lugar/cargo de auxiliar de acção educativa, para o escalão 1,
índice 142.

As interessadas dispõem de 20 dias, contados da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, para procederem à aceitação
dos respectivos cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas.)

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio do
Carmo Assunção. 1000287457

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 3 de

Junho de 2003, foi autorizada a celebração do contrato administrati-
vo de provimento para a frequência de estágio para ingresso na car-
reira de técnico superior de direito com Susana Cristina Teixeira Pin-
to. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves de
Oliveira. 3000175104

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 3 de

Junho de 2005, foi nomeada, precedendo concurso interno de acesso
geral, para o cargo de engenheira civil de 1.ª classe, Marta Susana
Sousa Martins.

A nomeação deverá ser aceite no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Pro-
cesso isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves de
Oliveira. 3000175102

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 10 de Maio último, no uso da competência que me foi delega-
da pela presidente da Câmara, pelo despacho n.º 7/2002, proferido
no passado dia 14 de Janeiro de 2002, e de acordo com o disposto
na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, procedeu-se à reclassificação profissional da funcionária Deo-
linda Reis Moreira Moço, da categoria de auxiliar de serviços gerais,
para a categoria de lavador de viaturas (índice 137, escalão 1 —
434,51 euros).

Atendendo a que a funcionária fica posicionada no mesmo índice
remuneratório da categoria e carreira de origem, e nos termos do

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, o tempo de serviço prestado no escalão de origem releva para
progressão na nova carreira.

A funcionária deverá aceitar a nomeação no lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

12 de Maio de 2005. — A Vereadora com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175156

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 10 de Maio último, no uso da competência que me foi delegada
pela presidente da Câmara, pelo despacho n.º 7/2002, proferido no
passado dia 14 de Janeiro de 2002, e de acordo com o disposto na
alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, procedeu-se à reclassificação profissional da funcionária Maria
Rosa Vera Queiroga, da categoria de auxiliar de serviços gerais, para
a categoria de lavador de viaturas (índice 146, escalão 2 — 436,05 eu-
ros).

Atendendo a que a funcionária fica posicionada no mesmo índice
remuneratório da categoria e carreira de origem, e nos termos do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, o tempo de serviço prestado no escalão de origem releva para
progressão na nova carreira.

A funcionária deverá aceitar a nomeação no lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo 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.)

12 de Maio de 2005. — A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175157

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 10 de Maio último, no uso da competência que me foi delegada
pela presidente da Câmara, pelo despacho n.º 7/2002, proferido no
passado dia 14 de Janeiro de 2002, e de acordo com o disposto na
alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, procedeu-se à reclassificação profissional da funcionária Carla
Isabel dos Reis Moreira Sanches, da categoria de auxiliar de serviços
gerais, para a categoria de lavador de viaturas (índice 137, escalão 1 —
434,51 euros).

Atendendo a que a funcionária fica posicionada no mesmo índice
remuneratório da categoria e carreira de origem, e nos termos do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, o tempo de serviço prestado no escalão de origem releva para
progressão na nova carreira.

A funcionária deverá aceitar a nomeação no lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo 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.)

12 de Maio de 2005. — A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175158

Aviso
Renovação da comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 15 de Fevereiro de 2005, e no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, conjugado com o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, foi renovada a comissão de serviço do
licenciado Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro, no cargo de di-
rector de Departamento de Cultura e Desporto, com efeitos a partir
de 18 de Abril de 2005, pelo período de três anos.

21 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Ana Teresa
Vicente. 3000175150
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Aviso
Renovação da comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 15 de Fevereiro de 2005, e no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, conjugado com o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, foi renovada a comissão de serviço da
licenciada Ana Isabel Afonso Vilão, no cargo de chefe de Divisão de
Planeamento, com efeitos a partir de 18 de Abril de 2005, pelo pe-
ríodo de três anos.

28 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Ana Teresa
Vicente. 3000175152

Aviso
Reclassificação profissional

Comissão de serviço extraordinária

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 10 de Maio último, no uso da competência que me foi delegada
pela presidente da Câmara, pelo despacho n.º 7/2002, proferido no
passado dia 14 de Janeiro de 2002, e de acordo com o disposto na
alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, foi nomeado, com vista a uma futura reclassificação profissio-
nal, a seguinte funcionária:

Ema Cabete Silvério, da categoria de cantoneiro de limpeza, para
a categoria de auxiliar administrativo (índice 165, escalão 2 —
523,31 euros).

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, aplicado à administração local pelo artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária optou
pelo desenvolvimento indiciário da sua categoria de origem, e nos
termos do n.º 11 do mesmo diploma legal, o tempo de serviço pres-
tado no escalão de origem releva para efeitos de progressão na nova
categoria.

A funcionária foi nomeada em comissão de serviço extraordinária
pelo período de seis meses, nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no lugar nos 20 dias imedia-
tos ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

Esta reclassificação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização do
Tribunal de Contas, ao abrigo 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.)

12 de Maio de 2005. — A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175153

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de seis lugares de técnico profissional principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho datado
de 19 do corrente, foram nomeados os candidatos classificados do 1.º
ao 6.º lugares no concurso interno de acesso geral para provimento
de seis lugares de técnico profissional principal — índice 238, esca-
lão 1, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 19, datado de 27 de Janeiro último, e que são os seguintes:

1.º Sara Alexandra Martins Simões David.
2.º Paula Cristina Gomes da Silva de Jesus.
3.º Anabela Rodrigues Teixeira.
4.º Laura Maria Machado Borges de Almeida.
5.º Luísa Sofia Serrano Coelho.
6.º Joaquim António Rafael Raposo.

Os candidatos deverão aceitar as nomeações para os lugares nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Maio de 2005. — A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175148

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico profissional especialista — aprovisio-
namento.

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 16 do corrente, foi nomeado o candidato aprovado no con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de técnico
profissional especialista — aprovisionamento, índice 269, escalão 1,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 19,
datado de 27 de Janeiro último, e que é o seguinte:

António Manuel Delgado Simão.

O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo 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.)

23 de Maio de 2005. — A Vereadora com competência delegada,
Adília Candeias. 3000175147

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Edital n.º 99/2005
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2001

Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Munici-
pal de Penafiel:

Faz saber que Justina Fernanda Teixeira Matos solicitou a este
município, em 6 de Maio do ano de 2005, a alteração ao alvará de
loteamento n.º 3/01, emitido em 26 de Abril do ano de 2001, a favor
de José Teixeira da Silva, para um terreno sito no lugar do Facho, da
freguesia de Castelões, do concelho de Penafiel, inscrito na matriz
predial sob o artigo 401 rústico, e que a mesma se encontrará, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, pelo prazo de 15 dias, ex-
posto no átrio do edifício de Departamento de Gestão Urbanística,
na sede da Junta de Freguesia interessada na alteração do loteamento,
ou em locais por esta indicados, para efeitos de inquérito público e
para apreciação por parte de quem o deseja fazer.

Qualquer observação deverá ser dirigida ao presidente da Câmara
Municipal, em carta fechada, entregue em mão nos Serviços Admi-
nistrativos Municipais ou enviada pelo correio, sob registo.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do costume.

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Alberto Fernando
da Silva Santos. 3000175169

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 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,
torna-se público que, por meus despachos de 31 de Maio de 2005,
nomeei, com efeitos a partir de 1 de Junho corrente, nos termos do
n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, os funcionários:

Dina Maria Silva Rodrigues, para a categoria de tesoureiro espe-
cialista;

Maria Helena Ferreira Marques, Maria Clara Simões Leitão, Luís
Filipe Rolo Gameiro, Filomena Afonso Silva, Anabela Men-
des Silva, Maria Augusta Vieira, Manuel Gonçalves Mendes,
Joaquim Manuel Simões Martins, Maria Helena Ruas da Silva,
Júlia Paula Baptista Gaspar Póvoa, Maria Isabel Santos Freire,
Maria Luísa André Silva Oliveira, Leonilde Ferreira Gonçal-
ves Cruz, Teresa Paula Pereira Conceição Caridade, Maria de
Lurdes Torres Gonçalves Silva Marques e Lucília Maria Rodri-
gues Ferreira, para a categoria de assistente administrativo
especialista; e
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Cristina Maria Carvalho Marques, Nuno Miguel Silva Marques
Cabral Fernandes, Verónica Maria Santos Gonçalves, Adélia
Maria Lopes Gaspar Ponte, Maria de Lurdes Oliveira Rodri-
gues Silva, Emília Marques Valente e Elvira Maria Antunes
Rosa Freitas, para a categoria de assistente administrativo
principal,

todos do quadro de pessoal deste município, no âmbito de concursos
internos de acesso geral a que se refere o aviso de abertura de con-
curso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 28, de 9 de
Fevereiro de 2005.

Os interessados terão 20 dias para aceitação do lugar, a contar do dia
imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República. (As
referidas nomeações não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota. 3000175108

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso de nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

2 de Junho de 2005, no uso da competência prevista na alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e em con-
formidade com o n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, nomeei definitivamente a licenciada Maria de Lurdes
Martins Violante para o lugar do grupo de pessoal técnico superior,
carreira de sociologia, categoria de 1.ª classe.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data 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 artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

2 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
Gomes Sequeira. 1000287436

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

24 de Maio de 2005, e no uso da competência prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi no-
meado, nos termos das disposições conjugadas do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, de 20 de Abril, em regime de substituição e por urgente conve-
niência de serviço, o licenciado Fernando Manuel Mateus Matias, para
o cargo de director do Departamento de Urbanismo e Ordenamento
do Território, com início a 1 de Junho de 2005.

1 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
Gomes Sequeira. 1000287435

Aviso de nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos

de 9 de Junho de 2005, no uso da competência prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e em
conformidade com o n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, nomeei definitivamente os funcionários: Augusto Josué
Nobre Santos, José Manuel Dores Batista Santos e Luís Manuel Fer-
nandes Marques, todos para o grupo de pessoal operário qualificado,
carreira de canalizador, categoria de operário principal.

Os candidatos deverão aceitar as nomeações no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Os processos de nomeação não estão sujeitos à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado
com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
Gomes Sequeira. 1000287434

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 80/DGRH/SR/2005
Concurso externo de ingresso para provimento de quatro

lugares de cozinheiro, do grupo de pessoal auxiliar

1 — Torna-se público que, por despacho da vereadora do Pelouro
dos Recursos Humanos, proferido no uso de competência delegada,

datado de 1 de Junho de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de cozinheiro, do grupo de pessoal auxiliar, remunerado
pelo escalão 1, índice 142.

2 — O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o preen-
chimento do lugar posto a concurso.

O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o seguinte: con-
fecciona refeições, doces e pastelaria; prepara e guarnece pratos e
travessas; elabora ementas de refeições; efectua trabalhos de escolha,
pesagem e preparação de géneros a confeccionar; orienta e colabora
nos trabalhos de limpeza e arrumo das loiças, utensílios e equipamen-
to da cozinha; orienta e, eventualmente, colabora na limpeza da co-
zinha e zonas anexas.

3 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Maria de Lurdes Simões Rodrigues, técnica superi-
or principal.

Vogais efectivos:

1.º Teresa Sofia Nunes Aleixo Cavalinhos Cavaca, técnica
superior de 2.ª classe.

2.º Maria José Rodrigues de Jesus Marques, assistente admi-
nistrativo principal.

Vogais suplentes:

1.º Isabel Cristina de Jesus Ramos Sousa, auxiliar técnica de
museografia.

2.º Maria Helena Faustino Pereira Chainho Gonçalves, as-
sistente administrativa especialista.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos.

4 — Condições gerais e especiais de admissão:
4.1 — Requisitos gerais — os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
4.2 — Requisitos especiais — os constantes no n.º 3 do artigo 9.º

do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
5 — As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento

dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmente
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, para a Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 Santia-
go do Cacém, do qual constarão, obrigatoriamente, os seguintes ele-
mentos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência completa);

b) Habilitações académicas;
c) Lugar a que se candidata.

5.1 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias
c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir como

relevantes quanto à apreciação do seu mérito;
d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão, gerais e especiais, previstos nos artigos 29.º e 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae, detalhado, devidamente datado e assinado

5.2 — É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea d) do n.º 6.1, no que diz respeito aos requisitos gerais, desde
que os candidatos declarem no requerimento, sob compromisso de
honra, da situação em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos gerais e especiais de admissão.

5.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura determina a
exclusão do concurso.

6 — Para a selecção dos candidatos, recorrer-se-á aos seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular.

6.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos será teórica
escrita, com a duração de uma hora e trinta minutos, e será classifi-
cada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se eliminados os
candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores.
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O programa da prova de conhecimentos gerais e específicos e a
legislação de apoio é a seguinte:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias, e respectivas competências, aprovado pela Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Regime jurídico de emprego, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local através do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, Lei n.º 6/92, de
29 de Abril, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho, e Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Regulamento dos Serviços Municipais;
Temas relacionados com o conteúdo funcional.

6.2 — Avaliação curricular — consiste na apreciação, pelo júri do
concurso, do curriculum vitae de cada candidato.

6.3 — Os critérios de avaliação e classificação da avaliação curri-
cular constam da 1.ª acta do júri, que será facultada aos candidatos,
desde que solicitada.

7 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos refe-
ridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores
e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classificação
final inferior a 9,5 valores.

8 — O local de trabalho situa-se na área do município de Santiago
do Cacém e os lugares a prover estão integrados na Divisão de Edu-
cação, Acção Social e Saúde.

9 — As listas relativas a este concurso serão afixadas, se o número
de candidatos for inferior a 100, no edifício dos Paços do Município
de Santiago do Cacém.

10 — 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.

11 — Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, fica reservado um lugar para candidatos com deficiência,
devendo os candidatos declarar, no requerimento de admissão ao con-
curso, o grau de incapacidade e tipo de deficiência.

12 — O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguin-
tes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à ad-

ministração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 de Junho de 2005. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Vicente. 1000287456

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso
Concurso externo de ingresso

António José Lima Costa, presidente da Câmara Municipal de São
João da Pesqueira:

Faz público que, por seu despacho de 13 de Junho de 2005, e nos
termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pro-

cedeu à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, de concurso
externo de ingresso para admissão com vista ao provimento de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe (fiscal municipal), do grupo
de pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

1 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89,
de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de Outubro; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Portaria n.º 791/2000,
de 20 de Setembro.

2 — Prazo de validade — o concurso extingue-se com o preenchi-
mento da vaga posta a concurso.

3 — Conteúdo funcional — o genericamente descrito no Despa-
cho n.º 20/94, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 110, de 12 de Maio de 2000.

4 — Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 — O local de trabalho situa-se na circunscrição do município

de São João da Pesqueira.
4.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

4.3 — O vencimento será o correspondente ao escalão 1, índi-
ce 199, de acordo com o anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, com as respectivas reformulações.

5 — Requisitos de admissão — podem candidatar-se quem satisfa-
ça, até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas,
os seguintes requisitos:

5.1 — Gerais — os especificados no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.2 — Especiais — 12.º ano de escolaridade e um curso específico
ministrado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica, regulado
pela Portaria n.º 791/2000, de 20 de Setembro, nos termos da alínea c)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

6 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de São João da Pesqueira, o qual, bem como toda a do-
cumentação que o deva acompanhar, pode ser entregue pessoalmente
na Secção de Pessoal da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de São João da Pesqueira, Avenida do Marquês de Soveral,
18, 5130-321 São João da Pesqueira.

6.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, filia-
ção, naturalidade, data de nascimento, número e data do bi-
lhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, com menção do número e data

do Diário da República em que este aviso é publicado;
d) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-

das, da situação precisa em que se encontra relativamente
aos requisitos gerais de admissão a concurso de provimento
em funções públicas, constantes do n.º 5.1 do presente avi-
so, em alternativa à apresentação dos respectivos documen-
tos. Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a
exclusão do concurso;

e) Especificação de quaisquer outros elementos que o candidato
considere susceptíveis de influírem na apreciação do mérito
ou constituírem motivo de preferência legal.

6.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias acadé-
micas;

b) Documento comprovativo do curso específico constante no
n.º 5.2 do presente aviso;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanha-
do dos documentos comprovativos, sob pena de exclusão;

d) Fotocópia do bilhete de identidade, devidamente actualiza-
do, e do cartão de contribuinte fiscal.

6.3 — A não apresentação dos documentos referidos no n.º 6.2 do
presente aviso determina a exclusão do concurso.

6.4 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal próprio da
Câmara Municipal de São João da Pesqueira ficam dispensados da
apresentação dos documentos que já existam nos respectivos proces-
sos individuais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 121 — 27 de Junho de 200513 626

6.5 — Os candidatos portadores de deficiência devem igualmente
declarar, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacida-
de, quando for igual ou superior a 60 %.

6.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
6.7 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-

sentação de documentos comprovativos de factos por eles referi-
dos que possam relevar para a apreciação do seu mérito, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

6.8 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 7 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 — Composição do júri — o júri do concurso terá a seguinte com-
posição:

Presidente — professora Maria do Céu de Beires da Silva Vilela,
vereadora em regime de permanência.

Vogais efectivos:

1.º José Carlos Teixeira dos Santos, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

2.º Dr.ª Paula Alexandra Martinho Soeiro Morinha, técni-
ca superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Manuel Sebastião Vasques Mesquita, verea-
dor.

2.º Engenheiro Domingos Coutinho Pereira Maduro, chefe
da Divisão de Obras e Serviços Urbanos.

8 — Métodos de selecção — na secção dos concorrentes serão
utilizados os seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos (PC), com carácter eliminatório;
Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

8.1 — Prova escrita de conhecimentos — visa avaliar o nível de
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos para o exer-
cício das suas funções, terá a duração de duas horas e trinta minutos
e incidirá sobre o seguinte programa:

a) Código do Procedimento Administrativo;
b) Quadro de competências e regime jurídico de funcionamen-

to dos órgãos dos municípios e das freguesias;
c) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública;
d) Regime de Férias, Faltas e Licenças;
e) Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação.

Bibliografia:

a) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as altera-
ções do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

b) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração introdu-
zida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

c) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
d) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio;

e) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho.

8.1.1 — É permitida a consulta da legislação antes referida, desde
que não seja anotada.

8.1.2 — A prova será classificada numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se eliminados os concorrentes com classificação infe-
rior a 9,5 valores.

8.2 — Avaliação curricular — consiste na apreciação, pelo júri do
concurso, do curriculum vitae de cada candidato, avaliação que será
ponderada pela valorização dos seguintes factores:

a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional relacionada com a área funcional do

lugar posto a concurso.

8.3 — Entrevista profissional de selecção — a entrevista visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos, considerando-se os seguintes fac-
tores de apreciação:

a) Motivação e interesse;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Conhecimento das responsabilidades relacionadas com a fun-

ção;
d) Capacidade para estabelecer objectivos e propostas organi-

zacionais.

8.4 — Os critérios da avaliação curricular e da entrevista profis-
sional de selecção, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam da acta do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

8.5 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.6 — Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem clas-
sificação inferior a 9,5 valores.

9 — Afixação e publicitação das listas — as relações de candidatos
admitidos e excluídos e as listas de classificação final serão publicadas
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

10 — 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.

11 — Quotas de emprego para pessoas com deficiência — para
efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal,
conforme o estatuído no n.º 3 do artigo 3.º do já citado diploma
legal.

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 1000287424

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso
Torna-se público que, por despacho do signatário de 9 de Junho de

2005, foram nomeados, para provimento de dois lugares de fiscal
municipal principal, os candidatos classificados em 1.º e 2.º lugares
no concurso efectuado, Paulo Alexandre Lourenço Rodrigues e Lino
José Lucas Jorge.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000175188

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de

30 de Maio de 2005, nomeei, em comissão de serviço extraordi-
nária, por um período de um ano, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e para efeitos do
disposto na alínea b) do artigo 7.º do mesmo diploma legal, e das
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 19 de Setembro, as engenheiras técnicas civis de 2.ª classe Cláu-
dia Sofia Carneiro Rodrigues e Paula Cristina Pereira Marques, em
engenheiras civis de 2.ª classe, efectuando-se a remuneração pelo
escalão 1, índice 400.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000175072
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Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de 12 lugares de assistente administrativo especialista

Torna-se público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 20 de Maio de 2005, nomeei os candidatos clas-
sificados no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 305, de 31 de De-
zembro de 2004:

Eva Maria Dias Rebelo.
Patrícia Alexandra Moreira Lopes.
Rui João Silva Marques.
Maria Esmeralda Freitas Tavares Grandão.
Arminda dos Reis Almeida Martins Silva.
Maria de Fátima Vitorino Queirós.
Maria Natália Amaro Passeira.
Fernanda Cristina Magalhães Soares Teixeira.
Nuno Hélder Oliveira Pinto Soares.
Isabel Maria Ferreira Faria.
Narcisa Esmeralda Fonseca Santos Pires.
Ana Rosa de Sousa Ferreira.

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000175073

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

1 de Junho de 2005, foi nomeado Artur Martins Barroso, para a ca-
tegoria de operário — carreira de montador-electricista — grupo de
pessoal operário altamente qualificado, escalão 1, índice 189, tendo
o mesmo tomado posse e iniciado funções dia 1 de Junho de 2005.

2 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Augusto
Mangas Abreu Dantas. 1000287453

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Edital n.º 273
Abel Manuel Barbosa Maia, na qualidade de vice-presidente da

Câmara Municipal de Vila do Conde, e no uso da competência subde-
legada por despacho do presidente de 11 de Outubro de 2001, subme-
te, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a discus-
são pública, pelo prazo de 15 dias, contados a partir da publicação do
presente aviso, o pedido de licenciamento de operação de loteamento
requerido por Manuel Ferreira Costa.

O referido pedido reporta-se ao prédio sito na Rua de Bouço, fre-
guesia de Rio Mau, concelho de Vila do Conde, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial sob o n.º 00552, e prevê a constituição de
um lote para a construção de edifícios de habitação, encontrando-se
disponível, para consulta, na Repartição Técnica da Câmara Munici-
pal, durante o horário de expediente.

No decurso deste período de discussão, poderá qualquer interessado,
por escrito, formular as reclamações, observações ou sugestões tidas
por convenientes.

30 de Maio de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, por subde-
legação, Abel Manuel Barbosa Maia. 1000287454

Aviso de transferência
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

8 de Junho de 2005, e nos termos do disposto no artigo 25.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do disposto no Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
e Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho, foi aceite a transferência da
assistente de administração escolar especialista Maria Goreti da Silva
Leites, do quadro de pessoal não docente da Escola Básica Integrada
de Lagoa — São Miguel — Açores, para o lugar do quadro da Câmara
Municipal de Vila do Conde, sendo provida, após aceitação, no lugar
de assistente administrativa especialista.

Mais se informa que a mesma foi autorizada por despacho da Se-
cretária Regional de Educação e Ciências de 18 de Fevereiro de 2005.

Por conveniência de serviço, a nomeação produz efeitos no dia
1 de Julho de 2005, sendo o presente aviso publicado no Diário da
República, conforme disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida.
1000287448

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Edital n.º 211/2005
Alteração ao alvará de licença de loteamento urbano

Discussão pública

Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira:

Faz saber que, em cumprimento do artigo 91.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, com a redacção dada pelo artigo 1.º da Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Julho, se subme-
te a discussão pública a alteração n.º 2 ao alvará de licença de lotea-
mento urbano n.º 1/2001-PMAUGI, a realizar na AUGI Pretas do
Morgado, na freguesia da Póvoa de Santa Iria, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação do presente edital no Diário da República.

A discussão pública tem por objecto a alteração n.º 2 ao alvará de
licença de loteamento urbano n.º 1/2001-PMAUGI, o qual se encon-
tra acompanhado de informação técnica, bem como dos pareceres,
autorizações ou aprovações emitidas pelas entidades exteriores ao
município, documentos que fazem parte integrante do processo de
licenciamento da AUGI Pretas do Morgado, classificação SLOP/89-
-0030 e que os interessados podem consultar na Direcção de Projecto
Municipal de Projectos Especiais, sita na Rua de Manuel Afonso de
Carvalho, 27, 2600-183 Vila Franca de Xira.

No âmbito da discussão pública serão consideradas e apreciadas todas
as reclamações, observações ou sugestões que, apresentadas por escri-
to, especificamente se relacionem com o projecto em apreço, deven-
do ser dirigidas à presidente da Câmara Municipal e remetidas pelo
correio ou entregues no local acima indicado, durante o período de
discussão pública.

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos locais do costume e publicado na 3.ª série do
Diário da República, bem como outros órgãos de comunicação so-
cial.

E eu, Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do Departamento
de Administração Geral, o subscrevi.

8 de Junho de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Gameiro Beja Ferreira Rosinha. 3000175109

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 3 de Junho de 2005, vai proceder-se à discussão
pública da alteração ao loteamento municipal da Quinta da Pala, lo-
calizado na freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia,
que decorrerá pelo prazo de 15 dias, contados a partir da data da sua
publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

6 de Junho de 2005. — Por subdelegação, o Vereador, Jorge Queiroz.
3000175207

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 3 de Junho de 2005, vai proceder-se à discussão
pública da alteração ao loteamento municipal da Quinta Velha, loca-
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lizado na freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia, que de-
correrá pelo prazo de 15 dias, contados a partir da data da sua publi-
cação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

6 de Junho de 2005. — Por subdelegação, o Vereador, Jorge Queiroz.
3000175208

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 13 de Junho de 2005, proferido 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, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada a única candidata
classificada no concurso interno de acesso geral para um lugar de as-
sistente administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 67,
de 6 de Abril de 2005 — Mafalda Sofia Pereira Machado e Sousa.

Mais se torna público que a mesma deverá aceitar a respectiva
nomeação nos 20 dias imediatos à publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Ân-
gelo Silva Ferreira. 1000287416

JUNTA DE FREGUESIA DE APELAÇÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão

de um cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 8 de
Junho de 2005, e nos termos 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, foi determinado abrir um concurso externo para provi-
mento de um lugar na carreira de cantoneiro de limpeza, do grupo de
pessoal auxiliar, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

1 — Remuneração — escalão 1, índice 155.
2 — O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a con-

curso.
3 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes requi-

sitos:
3.1 — Gerais:

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

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

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

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

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

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

4 — Métodos de selecção e factores de ponderação:
4.1 — Métodos de selecção:

Avaliação curricular — 30 %;
Prova prática de conhecimentos — 30 %;
Entrevista — 40 %.

4.2 — Factores de ponderação:

Avaliação curricular — o previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Prova prática de conhecimentos;
Entrevista:

Motivação;
Conhecimentos profissionais.

4.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constarão de actas de júri do concurso, que serão facul-
tadas aos candidatos que as solicitarem.

5 — As candidaturas devem ser formuladas mediante requerimen-
to, em folha A4, ou em minuta própria existente na secretaria da
Junta, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Apelação, dele
devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-

ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal.

5.1 — O requerimento deve vir acompanhado de declaração dos
candidatos, sob compromisso de honra, onde o candidato declare em
que situação se encontra relativamente aos requisitos gerais mencio-
nados no n.º 3.1.

5.2 — O requerimento deve ser acompanhado da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum vitae;
b) Documento, autêntico ou autenticado, comprovativo das

habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea c) do número anterior, sem o que as
mesmas não serão consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

5.3 — O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente na Junta de Freguesia de Apelação, sita no Largo
de 25 de Abril, 2680-297 Apelação, ou remetidas pelo correio, com
aviso de recepção, expedidos até ao fim do prazo fixado.

6 — O local de trabalho é na área da freguesia de Apelação.
7 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classi-

ficação final do concurso serão afixadas em local de acesso a todos os
interessados, bem como serão notificados de acordo com os artigos 34.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 — Constituição do júri:

Presidente — José Henriques Alves, presidente da Junta de Fre-
guesia de Apelação.

Vogais efectivos:

1.º Luís Fernando Pereira Rodrigues.
2.º Nélson Joaquim Francisco Henriques.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Francisco Rocha Dias.
2.º Ana Paula Costa Ganhão Belo Vieira.

9 — Descrição sumária de funções:

Cantoneiro de limpeza — procede à remoção de lixos e equipa-
rados;

A varredura e limpeza de ruas;
Limpeza de sarjetas;
Lavagem de vias públicas e a limpeza de chafariz;
Remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, José Henriques
Alves. 1000287429

JUNTA DE FREGUESIA DE CAFEDE

Edital
Brasão, bandeira e selo

António Martins, presidente da Junta de Freguesia de Cafede, do
município de Castelo Branco:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Cafede, do município de Castelo Branco, tendo em conta
o parecer emitido em 21 de Abril de 2005 pela Comissão de Heráldi-
ca da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que foi estabelecido,
nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão
da Assembleia de Freguesia de 3 de Junho de 2005:

Brasão — escudo de azul, com ponte de dois arcos de prata, la-
vrada de negro, movente da ponta e dos flancos, encimada
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por ramo de oliveira de prata, frutado de ouro. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«CAFEDE»;

Bandeira — branca. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lan-
ça de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Cafede — Castelo Branco».

6 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, António Martins.
3000175190

JUNTA DE FREGUESIA DE GAIO-ROSÁRIO

Aviso
Pelo presente se torna público que, por deliberação do executivo

desta Junta de Freguesia, em reunião de 27 de Maio de 2005, foi
nomeada, para o lugar de auxiliar de serviços gerais, vago no quadro
de pessoal desta Junta de Freguesia, Maria Rosete Pedro Reis, única
candidata aprovada no concurso externo para provimento de um lu-
gar de auxiliar de serviços gerais a tempo parcial, aberto por aviso
afixado nestes serviços em 28 de Março de 2005.

Deverá a mesma aceitar o referido lugar no prazo máximo de
20 dias, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Maio de 2005. — A Presidente da Junta, Cristina Campante.
3000174307

JUNTA DE FREGUESIA DE GANDRA

Edital
Brasão, bandeira e selo

José Joaquim Leitão da Mota, presidente da Junta de Freguesia de
Gandra, do município de Paredes:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Gandra, do município de Paredes, tendo em conta o pa-
recer emitido em 29 de Março de 2005 pela Comissão de Heráldica
da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que foi estabelecido, nos
termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão
da Assembleia de Freguesia de 9 de Junho de 2005:

Brasão — escudo de prata, roda dentada de vermelho, entre dois
pés de milho arrancados, de verde, com espigas de ouro; cam-
panha diminuta ondada de azul e prata de três tiras ondadas.
Coroa mural de prata de cinco torres. Listel branco, com a
legenda a negro: «GANDRA — PAREDES»;

Bandeira — gironada de oito peças de vermelho e branco. Cor-
dão e borlas de prata e vermelho. Haste e lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Gandra — Paredes».

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, José Joaquim Leitão
da Mota. 3000175205

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA

Aviso
Nomeação dos candidatos aprovados na categoria de ope-

rários qualificados (jardineiros), do quadro de pessoal
da Junta de Freguesia da Pontinha, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 170, de
21 de Julho de 2004.

Faz-se público que, pelo despacho n.º 98, de 9 de Junho de 2004,
do presidente da Junta de Freguesia, foram nomeados para o quadro
de pessoal os seguintes candidatos:

Vítor Manuel Fernandes Graça da Rosa.
Carlos Manuel da Costa.

Ficando os mesmos posicionados no escalão 1, índice 142. (Não
está sujeito ao visto do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, José Francisco
Guerreiro. 3000175135

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso de pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de 2 de Junho de 2005, foi homologada a acta do júri e no-
meado a integrar o quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, em
virtude de ter ficado classificado no concurso externo de ingresso,
conforme lista de classificação final notificada aos candidatos, o se-
guinte trabalhador:

Abel Dias Bastos.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, Eduardo M. M.
Tavares. 1000287427

Aviso
Concurso externo de ingresso de vigilante

de parques e jardins

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de 2 de Junho de 2005, foi homologada a acta do júri e no-
meado a integrar o quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, em
virtude de ter ficado classificado no concurso externo de ingresso,
conforme lista de classificação final notificada aos candidatos, o se-
guinte trabalhador:

Joaquim Correia da Cunha — 11,5 valores.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, Eduardo M. M.
Tavares. 1000287426

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Aviso
Por deliberação do executivo da Junta de Freguesia de 10 de Maio

de 2005, foram nomeados definitivamente na categoria de assistente
administrativo especialista, da carreira de assistente administrativo,
do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de São Roque — Funchal,
os seguintes indivíduos:

Fátima Lígia Gonçalves de Gouveia da Silva Félix.
Rosa Maria Rodrigues Pestana.

(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Rui Emanuel Frei-
tas Nunes. 3000173744

JUNTA DE FREGUESIA DA SÉ — BRAGANÇA

Aviso
Conversão da nomeação provisória em definitiva

A Junta de Freguesia da Sé — Bragança, torna público que a nomea-
ção provisória da funcionária Cláudia Cristina Faria da Silva, telefo-
nista, converte-se em definitiva, após um ano de serviço, indepen-
dentemente de quaisquer formalidades no seu termo, conforme o
disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, com efeitos a partir de 19 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, Paulo Jorge
Almendra Xavier. 1000287415

JUNTA DE FREGUESIA DE SOUSEL

Aviso
Reclassificação profissional

Para efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração local
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pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que,
por deliberação da Junta de Freguesia de Sousel datada de 1 de Junho
de 2005, José Constantino Grilo dos Santos, trolha (escalão 3, índi-
ce 160), foi nomeado definitivamente, mediante o procedimento de
reclassificação profissional, para a categoria de assistente administra-
tivo, com posicionamento no escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos
termos do disposto nos artigos 2.º, alínea e), 3.º, 4.º, 5.º, n.º 1, e 10.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, António José Bravo
Parracha. 1000286916

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE REI

Aviso de nomeação
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, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de Dezembro, torna-
-se público que, por meu despacho de 6 de Dezembro de 2004, proce-
di à nomeação, após homologação da acta de classificação final, dos
dois lugares na categoria de operário principal (pedreiro), do grupo de
pessoal operário qualificado, o 1.º e 2.º classificados, na sequência do
concurso interno geral de acesso, aberto no Diário da República,
3.ª série, n.º 70, de 11 de Abril de 2005, a vencerem pelo índice 204,
escalão 1:

1.º Ramiro de Carvalho Meneses — 14 valores.
2.º Luís Salvador do Pranto Moreira — 13 valores.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação no Diário da República. (Isen-
to do visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, António Joaquim
Guerra Catarino. 1000287414

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso
Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 6 de

Junho de 2003, deliberou nomear definitivamente, nos termos do
artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e dos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro, para o lugar de assistente administrativo especialista, do
quadro de pessoal administrativo, escalão 1, índice 269, os candidatos
classificados em 1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugares no concurso interno de aces-
so geral para provimento de quatro lugares de assistente administra-
tivo especialista, do grupo de pessoal administrativo, aberto por avi-
so publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 66, de 5 de Abril
de 2005, respectivamente, Sónia dos Santos Martins, Sofia Duarte
dos Santos, Eugénia Maria Paredes Fernandes Moreira e Francisco
Xavier Fernandes.

9 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Luís do Paço Simões. 3000175090

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 11/2005/RRH/DGA/SAP
Torna-se público que o conselho de administração destes Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira, na sua reunião de 18 de Maio de 2005, deliberou, nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, nomear, provisoriamente, os candidatos classi-
ficados em 1.º, 2.º e 3.º lugares, respectivamente, José Carlos Pereira
Moura, Pedro Miguel Ramos Dias e Aladje Bambo Noba, no concurso
externo de ingresso para provimento de três lugares na categoria de
operário (canalizador), da carreira de operário qualificado, conforme
lista de classificação final, afixada na Repartição de Recursos Huma-
nos destes Serviços Municipalizados, em 28 de Abril de 2005.

A aceitação do lugar deverá ocorrer 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.)

15 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000175139

ENTIDADES PARTICULARES

CASA DO POVO DE LOMBA DA FAZENDA

Edital
Brasão, bandeira e selo

Dinis da Costa Mendonça, presidente da Casa do Povo de Lomba da
Fazenda, do município de Nordeste:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
Casa do Povo de Lomba da Fazenda, do município de Nordeste, ten-
do em conta o parecer emitido em 25 de Fevereiro de 2005 pela
Academia Lusitânia de Heráldica e que foi estabelecido em sessão da
Assembleia da Casa do Povo de Lomba da Fazenda em 31 de Maio de
2005:

Brasão de armas — escudo de formato oval — de ouro, com uma
ovelha de negro, realçada de prata e animada de vermelho,
tendo, em chefe, molho de folhelho de milho de verde, atado
de vermelho, e, em campanha, monte de verde, firmado e
movente. Listel branco, em cartela, com a legenda a negro:
«CASA DO POVO DE LOMBA DA FAZENDA»;

Bandeira — vermelha. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro;

Selo — circular, tendo ao centro a representação das figuras
do escudo, sem indicação de metais e esmaltes, e, em volta,
a legenda: «Casa do Povo de Lomba da Fazenda — Nordes-
te».

7 de Maio de 2005. — O Presidente, Dinis da Costa Mendonça.
3000175137

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso rectificativo/SRCS/55/2005
Pelo presente rectifica-se o aviso SRCS/50/2005, publicado no

Diário da República, 3.ª série, n.º 110, de 8 de Junho de 2005, pelo
que, onde se lê «[...] sete lugares de assistente administrativo [...]»
deve ler-se «[...] sete lugares de assistente administrativo principal
[...]».

Esta rectificação produzirá efeitos à data do aviso agora rectificado.

8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio do
Carmo Assunção. 1000287411
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CONSOLIMAR — URBANIZADORA INTERNACIONAL, S. A.
Sede: Campo de Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere,

concelho de Lagos

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos sob o
n.º 2723.

Pessoa colectiva n.º 500071993.

Assembleia geral extraordinária

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, e por solicitação do conselho de
administração, convocam-se os accionistas da CONSOLIMAR —
Urbanizadora Internacional, S. A., para se reunirem em assembleia
geral no próximo dia 27 de Julho de 2005 pelas 12 horas, na respec-
tiva sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Aprovação do balanço especial para efeitos de fusão;
Ponto 2 — Aprovação do projecto de fusão por incorporação

datado de 1 de Janeiro de 2005, elaborado nos termos do ar-
tigo 98.º do Código das Sociedades Comerciais conjuntamente
pelos conselhos de administração das sociedades Palmares —
Companhia de Empreendimentos Turísticos de Lagos, S. A., e
CONSOLIMAR — Urbanizadora Internacional, S. A.

Dá-se ainda conhecimento a todos os accionistas e credores sociais
de o referido projecto de fusão ter sido já registado na Conservatória
do Registo Comercial de Lagos sob a apresentação n.º 12, de 21 de
Abril de 2005, e que aquele e a respectiva documentação anexa se
encontram à disposição para consulta na sede social.

9 de Junho de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Teresa Ferreira Simões de Almeida Pinto Coelho.

3000175424

PALMARES — COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICO DE LAGOS, S. A.

Sede: Campo de Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere,
concelho de Lagos

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos sob o
n.º 2724.

Pessoa colectiva n.º 500210446.

Assembleia geral extraordinária

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, e por solicitação do conselho de
administração, convocam-se os accionistas da Palmares — Companhia
de Empreendimentos Turísticos de Lagos, S. A., para se reunirem em
assembleia geral no próximo dia 27 de Julho de 2005 pelas 10 horas,
na respectiva sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Aprovação do balanço especial para efeitos de fusão;
Ponto 2 — Aprovação do projecto de fusão por incorporação

datado de 1 de Janeiro de 2005, elaborado nos termos do ar-
tigo 98.º do Código das Sociedades Comerciais conjuntamente
pelos conselhos de administração das sociedades Palmares —
Companhia de Empreendimentos Turísticos de Lagos, S. A., e
CONSOLIMAR — Urbanizadora Internacional, S. A.

Dá-se ainda conhecimento a todos os accionistas e credores sociais
de o referido projecto de fusão ter sido já registado na Conservatória
do Registo Comercial de Lagos sob a apresentação n.º 11, de 21 de
Abril de 2005, e que aquele e a respectiva documentação anexa se
encontram à disposição para consulta na sede social.

9 de Junho de 2005. — A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Teresa Ferreira Simões de Almeida Pinto Coelho.

3000175420

COMPANHIA PREVIDENTE, S. A.
Sede: Rua de D. Luís I, 19, 5.º, Lisboa

Capital: € 90 000

Matrícula n.º 2127 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Número de identificação de pessoa colectiva 500069271.

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral dos accionistas desta sociedade para
se reunir em sessão ordinária, na sua sede, em Lisboa, no dia 3 de
Agosto de 2005, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar acerca do relatório de gestão, balanço e demais
documentos referentes às contas, incluindo o relatório e pa-
recer do órgão de fiscalização relativos ao exercício de 2004;

2) Deliberar acerca da proposta de aplicação dos resultados
apurados nesse exercício;

3) Apreciar a administração e fiscalização da sociedade nesse
ano;

4) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o
biénio de 2005-2006;

5) Deliberar sobre a dispensa de caução pelos administradores
eleitos;

6) Deliberar sobre a retribuição ou não dos órgãos sociais elei-
tos.

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000175449

COMPANHIA PREVIDENTE — SOCIEDADE
DE CONTROLE DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Sede: Rua de D. Luís I, 19, 5.º, Lisboa

Capital: € 952 380

Matrícula n.º 520 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Número de identificação de pessoa colectiva 501069038.

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral dos accionistas desta Sociedade para
se reunir em sessão ordinária, na sua sede, em Lisboa, no dia 3 de
Agosto de 2005, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar acerca do relatório de gestão, balanço e demais
documentos referentes às contas, incluindo o relatório e pa-
recer do órgão de fiscalização relativos ao exercício de 2004;

2) Deliberar acerca da proposta de aplicação dos resultados
apurados nesse exercício;

3) Apreciar a administração e fiscalização da Sociedade nesse
ano;

4) Deliberar acerca do relatório consolidado de gestão das con-
tas consolidadas e demais documentos de prestação de con-
tas consolidadas e do respectivo relatório e parecer do ór-
gão de fiscalização respeitantes ao exercício de 2004.

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000175451

FINIMOBILIÁRIO — FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FECHADO

(administrado e representado pela FINIVALOR
Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S. A.)

Sede social: Avenida de Berna, 10, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, Lisboa

Capital social, integralmente subscrito e realizado: € 1 550 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6901.

Pessoa colectiva n.º 503809810.
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Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 45.º do
Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, convocam-se os Srs. Par-
ticipantes para se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia
28 de Julho de 2005, pelas 11 horas, na sede social da sociedade
gestora, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Deliberar e votar, nos termos da alínea e) do n.º 1
do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, a
prorrogação da duração do Fundo de Investimento, por via da
transformação deste em fundo aberto;

Ponto 2 — Apreciação do requerimento para autorização da
fusão do Fundo no FINIPREDIAL — Fundo de Investimento
Imobiliário Aberto, nos termos em que este será submetido à
CMVM;

Ponto 3 — Deliberar e votar, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, a
alteração da política de comissões, uma vez efectuada a fusão
do Fundo no FINIPREDIAL — Fundo de Investimento Imo-
biliário Aberto;

Ponto 4 — Deliberar e votar, nos termos da alínea d) do n.º 1
do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, o
aumento de capital do Fundo, uma vez efectuada a fusão deste
no FINIPREDIAL — Fundo de Investimento Imobiliário Aberto.

Caso na hora marcada não se encontre presente, nos termos da lei
aplicável, número suficiente de participantes, a assembleia reunirá trinta
minutos depois no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos.

23 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, António Moreira Barbosa de Melo. 3000175377

MORGADO DA RAINHA, ADMINISTRAÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Na qualidade de presidente da assembleia geral da Morgado da Ra-
inha, Administração e Investimentos Imobiliários, S. A., com sede na
Rua de D. Pedro V, 60, 1.º, direito, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 505239965, inscrita e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 09761/001229, com o capital social de
€ 50 000, convoco VV. Ex.as para a assembleia geral da referida so-
ciedade que, por decisão do presidente da mesa da assembleia geral,
terá lugar no dia 28 de Julho de 2005, pelas 17 horas, no escritório
de advogados sito na Avenida de Miguel Bombarda, 8, 2.º, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

2) Análise, discussão e votação das contas da sociedade;
3) Nomeação de nova administração; e
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Caso haja qualquer impossibilidade de na data e na hora marcadas
um ou mais accionistas não poderem comparecer ou de se fazerem
representar, a referida assembleia geral realizar-se-á na mesma, pas-
sados trinta minutos da hora acima determinada, se para o efeito es-
tiver representado 40 % do capital social.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Manuel Macha-
do Teixeira Gomes. 3000175368

MORGADO DO REI, ADMINISTRAÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Na qualidade de presidente da assembleia geral da Morgado do Rei,
Administração e Investimentos Imobiliários, S. A., com sede na Rua
de D. Pedro V, 60, 1.º, direito, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 505239957, inscrita e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 09760/001229, com o capital social de
€ 50 000, convoco VV. Ex.as para a assembleia geral da referida so-
ciedade que, por decisão do presidente da mesa da assembleia geral,

terá lugar no dia 28 de Julho de 2005, pelas 16 horas, no escritório
de advogados sito na Avenida de Miguel Bombarda, 8, 2.º, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

2) Análise, discussão e votação das contas da sociedade;
3) Nomeação de nova administração; e
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Caso haja qualquer impossibilidade de na data e na hora marcadas
um ou mais accionistas não poderem comparecer ou de se fazerem
representar, a referida assembleia geral realizar-se-á na mesma, pas-
sados trinta minutos da hora acima determinada, se para o efeito es-
tiver representado 40 % do capital social.

20 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Pedro Manuel Machado Teixeira Gomes. 3000175371

MORGADO DE SÃO MARTINHO,
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Na qualidade de presidente da assembleia geral da Morgado de São
Martinho, Empreendimentos Turísticos, S. A., com sede na Rua de
D. Pedro V, 60, 1.º, direito, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 505258862, inscrita e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 09741/001228, com o capital social de
€ 50 000, convoco VV. Ex.as para a assembleia geral da referida so-
ciedade que, por decisão do presidente da mesa da assembleia geral,
terá lugar no dia 28 de Julho de 2005, pelas 18 horas, no escritório
de advogados sito na Avenida de Miguel Bombarda, 8, 2.º, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

2) Análise, discussão e votação das contas da sociedade;
3) Nomeação de nova administração; e
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Caso haja qualquer impossibilidade de na data e na hora marcadas
um ou mais accionistas não poderem comparecer ou de se fazerem
representar, a referida assembleia geral realizar-se-á na mesma, pas-
sados trinta minutos da hora acima determinada, se para o efeito es-
tiver representado 40 % do capital social.

20 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Pedro Manuel Machado Teixeira Gomes. 3000175370

PARPÚBLICA — PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS), S. A.
Sede: Rua de Laura Alves, 4, 8.º, Lisboa

Capital social: € 2 000 000 000 (realizado em € 986 686 031)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Sec-
ção, sob o n.º 01656.

Pessoa colectiva n.º 502769017.

Anúncio
Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do disposto no artigo 9.º dos estatutos da so-
ciedade, convoco os accionistas da PARPÚBLICA — Participações
Públicas (SGPS), S. A., para reunir em assembleia geral no próximo
dia 29 de Julho de 2005, pelas 11 horas, na sede social, para efeitos
do disposto no artigo 100.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comer-
ciais, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão da PARPÚBLICA — Par-
ticipações Públicas (SGPS), S. A., e da PORTUCEL — Em-
presa de Celulose e Papel de Portugal, S. G. P. S., S. A.,
por transferência global do património da PORTUCEL,
S. G. P. S., S. A., para a sua única accionista, PARPÚBLICA
(SGPS), S. A., nos termos do disposto no artigo 97.º, n.º 4,
alínea a), do Código das Sociedades Comerciais, e subsequente
extinção da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A.
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A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito de
voto. A cada acção corresponde um voto.

Os accionistas que forem pessoas colectivas indicarão, por carta
dirigida ao presidente da mesa, quem os representará na assembleia
geral.

Em cumprimento do disposto no artigo 100.º, n.º 4, do Código das
Sociedades Comerciais, torna-se ainda pública a notícia de ter sido
registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, no dia
30 de Maio de 2005, o projecto de fusão das duas referidas sociedades, por
transferência global do património da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A., para
a sua única accionista, PARPÚBLICA (SGPS), S. A., nos termos do
disposto no artigo 97.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais,
podendo o projecto de fusão e seus anexos, os pareceres sobre aquele
projecto elaborados pelos órgãos de fiscalização das duas sociedades
intervenientes e pelo revisor oficial de contas independente das refe-
ridas sociedades, designado nos termos do disposto no artigo 99.º, n.º
3, do Código das Sociedades Comerciais, bem como as contas das
mesmas sociedades, relatórios dos seus conselhos de administração,
relatórios e pareceres dos seus órgãos de fiscalização e deliberações
das suas assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos três
últimos anos, ser consultados, na sede de cada sociedade interveniente,
durante o horário de expediente, pelos respectivos accionistas e pe-
los credores sociais.

15 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco. 3000175407

PARPÚBLICA — PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS), S. A.

Sede: Rua de Laura Alves, 4, 8.º, 1050-138 Lisboa

Capital social: € 2 000 000 000 (Capital social realizado: € 986 686 031)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1656.

Pessoa colectiva n.º 502769017.

Assembleia de obrigacionistas

Emissão de obrigações PARTEST/98 — 1.ª emissão

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artigos 355.º, n.º 2, e 359.º, n.º 1, alínea f), do Có-
digo das Sociedades Comerciais, para cumprimento do disposto no ar-
tigo 109.º, n.º 2, do mesmo Código e a pedido da emitente, convoco
os Srs. Obrigacionistas detentores de obrigações da emissão em epígrafe
para se reunirem em assembleia de obrigacionistas no próximo dia 29
de Julho de 2005, pelas 12 horas, na sede social, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão por incorporação na emi-
tente da sociedade PORTUCEL — Empresa de Celulose e Papel
de Portugal, S. G. P. S., S. A., nos termos do projecto já regis-
tado e publicado.

A cada obrigação corresponde um voto, pelo que poderão estar
presentes todos os Srs. Obrigacionistas, bem como se poderão fazer
representar por mandatário constituído por simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia, com a assinatura reconhecida por
notário.

A assembleia deliberará validamente, em primeira convocatória, por
maioria absoluta dos obrigacionistas presentes e representados.

O projecto de fusão em apreço bem como a demais documentação
relevante encontram-se à disposição dos Srs. Obrigacionistas na sede
social da PARPÚBLICA.

16 de Junho de 2005. — O Representante Comum dos
Obrigacionistas, Luís Rios de Oliveira Alves. 3000175414

PORTUCEL — EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL
DE PORTUGAL, S. G. P. S., S. A.

Sede: Rua de Joaquim António de Aguiar, 3, Lisboa

Capital social: € 249 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Sec-
ção, sob o n.º 210/9110109.

Pessoa colectiva n.º 500069158.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do disposto no artigo 9.º dos estatutos da so-
ciedade, convoco os accionistas da PORTUCEL — Empresa de Celu-
lose e Papel de Portugal, S. G. P. S., S. A., para reunir em assembleia
geral no próximo dia 29 de Julho de 2005, pelas 10 horas, na sede
social, para efeitos do disposto no artigo 100.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão da PARPÚBLICA — Par-
ticipações Públicas (SGPS), S. A., e da PORTUCEL — Em-
presa de Celulose e Papel de Portugal, S. G. P. S., S. A., por trans-
ferência global do património da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A.,
para a sua única accionista, PARPÚBLICA (SGPS), S. A., nos
termos do disposto no artigo 97.º, n.º 4, alínea a), do Código
das Sociedades Comerciais, e subsequente extinção da POR-
TUCEL, S. G. P. S., S. A.

Podem participar na assembleia e exercer o direito de voto os
accionistas que tiverem averbadas em seu nome no livro de registo da
sociedade, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, pelo menos
1000 acções, as quais deverão manter-se assim registadas pelo menos
até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

A cada 1000 acções corresponde um voto, e os accionistas possui-
dores de menos de 1000 acções poderão agrupar-se de forma a, em
conjunto, e fazendo-se representar por um dos agrupados, reunirem entre
si o número de acções necessárias ao exercício do direito de voto.

Os accionistas poderão fazer-se representar nos termos previstos
no Código das Sociedades Comerciais e os que forem pessoas colecti-
vas indicarão, por carta dirigida ao presidente da mesa, quem os re-
presentará na assembleia geral.

Em cumprimento do disposto no artigo 100.º, n.º 4, do Código das
Sociedades Comerciais, torna-se ainda pública a notícia de ter sido
registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, no
dia 30 de Maio de 2005, o projecto de fusão das duas referidas so-
ciedades, por transferência global do património da PORTUCEL,
S. G. P. S., S. A., para a sua única accionista, PARPÚBLICA (SGPS),
S. A., nos termos do disposto no artigo 97.º, n.º 4, do Código das
Sociedades Comerciais, podendo o projecto de fusão e seus anexos, os
pareceres sobre aquele projecto elaborados pelos órgãos de fiscaliza-
ção das duas sociedades intervenientes e pelo revisor oficial de contas
independente das referidas sociedades, designado nos termos do dis-
posto no artigo 99.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, bem
como as contas das mesmas sociedades, relatórios dos seus conselhos
de administração, relatórios e pareceres dos seus órgãos de fiscaliza-
ção e deliberações das suas assembleias gerais sobre essas contas, rela-
tivamente aos três últimos anos, ser consultados, na sede de cada so-
ciedade interveniente, durante o horário de expediente, pelos
respectivos accionistas e pelos credores sociais.

16 de Junho de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Carlos Adrião Rodrigues. 3000175411

AVISOS

A. BRITO — INDÚSTRIA PORTUGUESA
DE ENGRENAGENS, L.DA

Sede social: Estrada Interior da Circunvalação, 5109,
freguesia de Paranhos, concelho do Porto

Capital social: € 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 25 014.

Pessoa colectiva n.º 500982007.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-

gos 120.º e 107.º do Código das Sociedades Comerciais, dá-se conhe-
cimento de que, na assembleia geral extraordinária realizada no dia
17 de Junho de 2005, foi aprovado o projecto de cisão simples entre
A. Brito — Indústria Portuguesa de Engrenagens, L.da, e outra socie-
dade a constituir.

Avisam-se, por isso, os credores da sociedade de que têm o direito
de, no prazo de 30 dias contados da última publicação, deduzir opo-
sição judicial à presente cisão simples, fundamentada no prejuízo que
dela derive para a realização dos seus direitos.

20 de Junho de 2005. — A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
3000175357
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CONSOLIMAR — URBANIZADORA INTERNACIONAL, S. A.

Anúncio
O conselho de administração da CONSOLIMAR — Urbanizadora

Internacional, S. A., pessoa colectiva n.º 500071993, com sede no
Campo de Golfe de Palmares, freguesia de Odiáxere, concelho de Lagos,
com o capital social de € 50 000, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lagos sob o n.º 2723, vem, nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais,
dar conhecimento de ter sido efectuado o registo na Conservatória
do Registo Comercial de Lagos (apresentação n.º 12, de 21 de Abril
de 2005) do projecto de fusão por incorporação das sociedades
Palmares — Companhia de Empreendimentos Turísticos de Lagos, S. A.,
e CONSOLIMAR — Urbanizadora Internacional, S. A., e que o pro-
jecto de fusão e a respectiva documentação anexa podem ser consul-
tados na sede da sociedade pelos accionistas e credores sociais.

Dá-se ainda conhecimento de se encontrar convocada para o pró-
ximo dia 27 de Julho de 2005, pelas 12 horas, na sede social da so-
ciedade, a reunião da assembleia geral dos accionistas que irá deliberar
sobre o referido projecto de fusão.

9 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 3000175378

PALMARES — COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Anúncio
O conselho de administração da Palmares — Companhia de Em-

preendimentos Turísticos de Lagos, S. A., pessoa colectiva
n.º 500210446, com sede no Campo de Golfe de Palmares, freguesia
de Odiáxere, concelho de Lagos, com o capital social de € 150 000,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lagos sob o
n.º 2724, vem, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais, dar conhecimento de ter sido efec-
tuado o registo na Conservatória do Registo Comercial de Lagos (apre-
sentação n.º 11, de 21 de Abril de 2005) do projecto de fusão por
incorporação das sociedades Palmares — Companhia de Empreendimen-
tos Turísticos de Lagos, S. A., e CONSOLIMAR — Urbanizadora In-
ternacional, S. A., e que o projecto de fusão e a respectiva documen-
tação anexa podem ser consultados na sede da sociedade pelos
accionistas e credores sociais.

Dá-se ainda conhecimento de se encontrar convocada para o pró-
ximo dia 27 de Julho de 2005, pelas 10 horas, na sede social da so-
ciedade, a reunião da assembleia geral dos accionistas que irá deliberar
sobre o referido projecto de fusão.

9 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 3000175422

PARPÚBLICA — PARTICIPAÇÕES
PÚBLICAS (S. G. P. S.), S. A.

PORTUCEL — EMPRESA DE CELULOSE
E PAPEL DE PORTUGAL, S. G. P. S., S. A.

Aviso
Projecto de fusão

A PARPÚBLICA — Participações Públicas (S. G. P. S.), S. A.,
pessoa colectiva n.º 502769017, com sede na Rua de Laura Alves, 4,
em Lisboa, com o capital social de € 2 000 000 000, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1656,
4.ª Secção, e a PORTUCEL — Empresa de Celulose e Papel de Por-
tugal, S. G. P. S., S. A., pessoa colectiva n.º 500069158, com sede na
Rua de Joaquim António de Aguiar, 3, em Lisboa, com o capital so-
cial de € 249 500 000, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 210/910109, 4.ª Secção, vêm, nos
termos do disposto no artigo 100.º, n.º 3, do Código das Sociedades
Comerciais, tornar pública a notícia de ter sido registado na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, no dia 30 de Maio de
2005, o projecto da sua fusão, por transferência global do patrimó-
nio da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A., para a sua única accionista,
PARPÚBLICA (S. G. P. S.), S. A., nos termos do disposto no arti-
go 97.º, n.º 4, alínea a), do Código das Sociedades Comerciais, po-
dendo o projecto de fusão e seus anexos e os pareceres sobre aquele

projecto elaborados pelos órgãos de fiscalização das duas sociedades
intervenientes e pelo revisor oficial de contas independente das refe-
ridas sociedades, designado nos termos do disposto no artigo 99.º,
n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, bem como as contas das
mesmas sociedades, relatórios dos seus conselhos de administração,
relatórios e pareceres dos seus órgãos de fiscalização e deliberações
das suas assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos três
últimos anos, ser consultados, na sede de cada sociedade interveniente,
durante o horário de expediente, pelos respectivos accionistas e pe-
los credores sociais.

A assembleia geral de cada uma das referidas sociedades para deli-
berar sobre o projecto de fusão realiza-se no dia 29 de Julho de 2005,
na respectiva sede social, a da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A., pelas
10 horas, e a da PARPÚBLICA (S. G. P. S.), S. A., pelas 11 horas.

16 de Junho de 2005. — O Conselho de Administração da
PARPÚBLICA (S. G. P. S.), S. A.: João Manuel Castro Plácido
Pires — António José Gomes da Silva Albuquerque. — O Conselho
de Administração da PORTUCEL, S. G. P. S., S. A.: Mário Baptista —
Luís Armando Catarino da Costa. 3000175402

SOCIEDADES

MAIA, MESQUITA E ASSOCIADOS, S. R. O. C.

Sede: Avenida do Infante Santo, 40, 1.º, direito, Lisboa,
freguesia dos Prazeres

Certifico narrativamente que, por escritura de cessão, unificação
de quotas e alteração parcial do contrato de sociedade de 7 de Abril
do corrente ano, lavrada de fl. 74 a fl. 76 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 592-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário licenciado Manuel d’Assunção Casalta, o sócio
Albano de Sena Ferreira dividiu a sua quota de € 4000 em duas novas
quotas, uma de € 3200, que reservou para si, e outra de € 800, que
cedeu ao sócio João Pedro Prestes Maia e Silva, e a sócia Maria
Fernanda Rodrigues Fernandes dividiu a sua quota de € 4000 em duas
novas quotas, uma de € 2400, que reservou para si, e outra de € 1600,
que cedeu a Paula Alexandra Flores Noia da Silveira. O sócio João
Pedro Prestes Maia e Silva unificou numa só quota de € 4800 a quota
adquirida de € 800 com a de € 4000 que já possuía na sociedade.
Foram alterados os estatutos da sociedade, que se compõem de 12 ar-
tigos e que ficaram com a redacção que foi aprovada na reunião de
6 de Dezembro de 2004 da Comissão de Inscrição da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, que é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Maia, Mesquita & Associados — Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas e tem a sua sede na Avenida do
Infante Santo, 40, 1.º, direito, em Lisboa, freguesia dos Prazeres.

2.º

A sociedade tem por objecto a auditoria/revisão de contas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 16 000 e
corresponde a cinco quotas, sendo uma de € 4800 pertencente ao
sócio João Pedro Prestes Maia e Silva, outra de € 4000 pertencente
ao sócio Gabriel Fernando Martins de Mesquita Gabriel, outra de
€ 3200 pertencente ao sócio Albano de Sena Ferreira outra de
€ 2400 pertencente à sócia Maria Fernanda Rodrigues Fernandes, to-
dos revisores oficiais de contas, inscritos na Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas sob os n.os 291, 227, 346 e 1071, respectivamente, e
outra de € 1600 pertencente à sócia não revisora oficial de contas
Paula Alexandra Flores Noia da Silveira.

4.º

1 — A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade.
2 — A transmissão de quota de sócio falecido a sucessores ou a

cedência por estes a terceiros depende do consentimento da sociedade.
3 — Recusando consentimento, a sociedade proporá, com indica-

ção de preço adquirente, a aquisição da quota a ceder ou a transmitir,
ou a sua amortização.

4 — A transmissão de quotas entre sócios obriga à distribuição da
mesma, ou das mesmas, de forma a manter a proporção relativa do
capital detido à data da transmissão.
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5.º

1 — A administração da sociedade compete a três administradores
eleitos em assembleia geral por um período de quatro anos, renovável.

2 — A maioria de três quartos dos membros da administração será
composta por sócios revisores oficiais de contas.

3 — A orientação e a execução das funções de interesse público
contempladas no Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, com-
pete em exclusivo aos sócios revisores oficiais de contas.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administrado-
res revisores oficiais de contas

6.º

O exercício do cargo de administrador será remunerado ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

1 — No caso de transmissão da carteira de clientes para terceiros,
o sócio transmissor perde a qualidade de associado.

2 — A transmissão da carteira para terceiros só poderá ser efecti-
vada se a sociedade não tiver exercido o direito de opção de compra.

3 — A quantia apurada na transmissão, líquida dos encargos com o
cumprimento dos contratos de trabalho dos seus colaboradores direc-
tos, será repartida proporcionalmente pelos sócios revisores com base
na média dos proveitos por cada um realizados e cobrados, até aos
últimos cinco anos anteriores ao mês da transmissão.

4 — No caso de a SROC exercer o direito de opção na aquisição da
carteira do sócio excluído, os proveitos dessa carteira serão distribuí-
dos na proporção da quantia com que cada sócio entrou na aquisição
da referida carteira.

8.º

No caso de um sócio perder essa qualidade e pretender manter a
sua carteira de clientes, assumirá, a partir desse momento, a respon-
sabilidade pelo cumprimento dos contratos de trabalho dos seus cola-
boradores directos.

9.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b)  Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c)  Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d)  No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e)  Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f )  Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g)  Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h)  Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

10.º

Os resultados apurados terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, sendo a distribuição aos sócios calculada de forma
proporcional à actividade exercida por cada um.

11.º

1 — A sociedade é solidária e ilimitadamente responsável pelos
prejuízos que culposamente cause às entidades emitentes de valores
mobiliários aos investidores ou a terceiros na prestação dos serviços
a que se refere o artigo 100.º do Código do Mercado de Valores
Mobiliários.

2 — São igualmente responsáveis solidária e ilimitadamente pelos
prejuízos que culposamente causem às entidades emitentes de valores
mobiliários aos investidores ou a terceiros os sócios da sociedade e, se
for o caso, os revisores contratados que tenham assinado os relatóri-
os, pareceres, certificações de contas e outros documentos emitidos
para os efeitos do preceito referido no n.º 1 deste artigo.

12.º

Sem prejuízo das disposições referidas no artigo 4.º, o cônjuge so-
brevivo de sócio falecido, enquanto não mudar de estado civil, terá
direito a 10 % dos honorários cobrados aos clientes do sócio falecido
enquanto estes permanecerem na carteira da sociedade; na falta de
cônjuge sobrevivo, ou por mudança de estado civil deste, esta pres-
tação caberá aos legítimos herdeiros por um período de três anos
contados a partir do evento que lhe deu origem.

Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Ajudante, Cândia Palmira Mendes.
3000175209

ASSOCIAÇÕES

GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DOS
FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE
SINTRA.

Certifico, para efeitos de publicação, que em 30 de Setembro de
2003, no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi exarada, a fls. 81 e
seguinte do livro de notas n.º 1231-C, uma escritura de constituição
da associação, sem fins lucrativos, denominada Grupo Desportivo, Cul-
tural e Recreativo dos Funcionários do Estabelecimento Prisional de
Sintra, com sede no Bairro do Estabelecimento Prisional de Sintra,
casas n.os 68 e 69, em Sintra, concelho de Sintra, com duração por
tempo indeterminado e cujo objecto social consiste na promoção do
melhor aproveitamento dos tempos livres dos sócios e familiares, na
realização de passeios, excursões, viagens e outras manifestações de
carácter cultural e recreativo, na realização de conferências e pales-
tras culturais, visitas de estudo a locais considerados de interesse, em
fomentar actividades básicas e dentro da disciplina própria da educa-
ção física.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

É o que me cumpre certificar.

30 de Setembro de 2003. — O Notário, Joaquim Manuel Mendes
Lopes. 3000119146
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4. Empresas — Registo comercial
BRAGANÇA
MIRANDELA

BRANCA TEIXEIRA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 859;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/170305.

Documento particular elaborado para os efeitos a que se refere o n.º 4
do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais.

Branca Celeste Pinto Teixeira, casada com Luís Queiroz Ferraz
Teixeira no regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Mi-
randela, número de identificação fiscal 134364600 e bilhete de iden-
tidade n.º 5944607, emitido em 9 de Julho de 2002 pelo Arquivo de
Identificação de Bragança, residente no Bairro das Heras, lote 41, em
Mirandela, constitui nos termos de n.º 1 do artigo 270.º-A do Código
das Sociedades Comerciais, a sociedade unipessoal por quotas nos se-
guintes termos:

1.º

A sociedade adopta a firma Branca Teixeira — Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Prédio das Amoreiras, 360, loja 10, em
Mirandela.

2.º

Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para qualquer parte do país.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para adultos.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a única sócia.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
fica afecta a um ou mais gerentes conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura do único
gerente.

6.º

O sócio fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

Poderão ser exigidos ao sócio prestações suplementares.

Mais declaro que:
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 270.º-C do código das Socieda-

des Comerciais, não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal
por quotas.

2 — Que o gerente nomeado fica, desde já, autorizado a efectuar o
levantamento do capital social depositado em nome da sociedade para
fazer face às despesas de constituição e registo da mesma, bem com
a aquisição de bens de equipamento.

17 de Março de 2005. — A Ajudante, Maria Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 2004973137

LISBOA
LOURES

DECORBAUM — MARCENARIA E DECORAÇÕES, L.DA

(anteriormente denominada DECORBAUM — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 393/
990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504663682;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 04 e 05/20050408.

Certifico que pela escritura de 14 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 94 a fl. 96 do livro n.º 728-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: António Jorge Sousa Ferreira.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Fevereiro de 2005.
Mais certifico que pela mesma escritura e relativamente à mesma

sociedade foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º, os artigos 2.º e 3.º e o
n.º 1 do artigo 4.º do respectivo contrato de sociedade, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DECORBAUM — Marcenaria e
Decorações, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e o comércio de todo o tipo
de móveis e e de artigos de mobiliário, revestimentos e tectos falsos,
incluindo trabalhos de montagem e assentamento, concepção e de-
sign de mobiliário e decoração de interiores. Representações nacio-
nais e estrangeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e seis cêntimos, está integralmente realizado em dinheiro
e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma de duas
quotas de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e
oito cêntimos cada, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios José Augusto
Rocha Ferreira e Paula Alexandra de Sousa e Cunha Ferreira, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007535440

HUMBERTO MATOS — COLOCAÇÃO DE VIDROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 174/
20050408; identificação de pessoa colectiva n.º P 506721728;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050408.

Certifico que por escritura de 23 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 85 a fl. 86 do livro n.º 529-H do 6.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe por:

Humberto Manuel Alves dos Reis Matos que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas, a sua firma é constituída pela designação Humberto Matos —
 Colocação de Vidros, Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada na
Rua de Guilherme Custódio Lopes, lote 41, Murteira Sul, freguesia de
Loures, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, para dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá abrir sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação, onde achar por conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços prestados em
colocação de vidros e outros serviços de alumínio e caixilharia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e é representado por uma única quota do valor nominal de



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 121 — 27 de Junho de 200513 640

cinco mil euros, pertencente ao sócio Humberto Manuel Alves dos
Reis de Matos.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada pelo seu único só-
cio, Humberto Manuel Alves dos Reis de Matos, que desde já fica
designado gerente, com ou sem remuneração, conforme for por ele
decidido, bastando a suai assinatura para obrigar a sociedade.

2 — A sociedade, através da sua gerência, poderá nomear manda-
tários ou procuradores da mesma, para a prática de determinados actos
ou categorias de actos, atribuindo tais poderes através do respectivo
instrumento de representação.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades regula-
das ou nãos por leis especiais, mesmo com objecto diferente do seu;
porém, é-lhe vedado participar, como é de lei, no capital social de
outras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
os quais são desde já autorizados, desde que sirvam a prossecução do
objecto social.

Está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002506400

A NOVA CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 503261785; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 15 e 16/20050407.

Certifico que por escritura de 30 de Junho de 2004 exarada a fl. 133
livro n.º 227-B do 19.º Cartório Notarial de Lisboa foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Adelino José Miranda Trindade e Ana Maria Tavares

Martins Trindade.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Junho de 2004.
Mais certifico que pela mesma escritura foi reforçado o capital com

5000 euros em dinheiro subscrito por ambos os sócios na proporção
das respectivas quotas pelo que passou para 10 000 euros e tendo sido
alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, representado em duas quotas; unta do valor nominal de nove
mil euros do sócio Pedro Alexandre Filipe Mainha e outra de mil euros
da sócia Ana Paula dos Santos Dias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, cabe aos sócios Pedro Alexandre Filipe Mainha e
Ana Paula dos Santos Dias, desde já como tal nomeados.

2 — Para obrigara sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes, excepto em actos
de alienação de bens e contratação de empréstimos em que é neces-
sária e suficiente a assinatura do gerente Pedro Alexandre Filipe
Mainha.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respecti-
va.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007550105

CIMPOMÓVEL — VEÍCULOS LIGEIROS S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930004; averbamento n.º 1

à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data das apresenta-
ções: 09 e 10/20050407.

Certifico que por carta de 27 de Dezembro de 2004 foi efectuado
o seguinte acto de registo:

17 — Apresentação n.º 09/20050407; averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: João António Martins de Almeida.
Causa: renúncia.
Data: 20041227.
Mais certifico que por acta n.º 01/05 de 17 de Janeiro de 2005 foi

efectuado o seguinte acto de registo:
18 — Apresentação n.º10/20050407.
Facto: nomeação de administrador por cooptação.
Administrador: Francisco Manuel Verdades Bento dos Santos, di-

vorciado, Estrada de Gibalta, lote A-4, 4.º, Quinta da Fonte Nova,
Caxias.

Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007535378

CIMPOMÓVEL — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 502942290; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 07 e 08/20050407.

Certifico que por carta de 16 de Novembro de 2004 foi efectuado
o seguinte acto de registo:

16 — Apresentação n.º 07/20050407; averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: Paulo Manuel Veiga Vassalo e Silva.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Novembro de 2004.
Mais certifico que pela acta n.º 11/04, de 16 de Novembro de 2004,

foi efectuado o seguinte acto de registo:
17 — Apresentação n.º 08/20050407.
Facto: nomeação de administrador, por cooptação.
Administrador: Miguel António Breda Marques.
Data da deliberação: 16 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007535270

TATE & LYLE AÇUCARES PORTUGAL, S. A.
(anteriormente ALCÂNTARA REFINARIAS

AÇÚCARES, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274460; inscrição n.º 28;
número e data da apresentação: 04/20050407.

Certifico que por escritura de 9 de Março de 2005, exarada a fl. 89
do livro n.º 325-J do Cartório Notarial de Moscavide, foi alterado o
artigo 1.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tate & Lyle Açucares Portugal, S. A.,
tendo existência jurídica desde vinte e seis de Junho de mil novecen-
tos e sessenta e sete, e durará por tempo indeterminado.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2006467352

TATE & LYLE EMPREENDIMENTOS PORTUGAL, SGPS, L.DA

(anteriormente ALCÂNTARA EMPREENDIMENTOS, SGPS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502869720; inscrição n.º 31;
número e data da apresentação: 03/20050407.
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Certifico que por escritura de 1 de Abril de 2005 exarada a fl. 74
do livro n.º 3258-J do Cartório Notarial de Moscavide foi alterado o
artigo 1.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tate & Lyle Empreendimentos Portu-
gal, SGPS, L.da, e durará por tempo indeterminado.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007534762

MANUEL DAS BANANAS, COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502467452; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 12/20050407.

Certifico que por escritura de 10 de Março de 2005, exarada de
fl. 125 a fl. 126 v.º do livro n.º 603-G do 1.º Cartório Notarial de
Lisboa foram alterados os artigos 1.º e n.º 1 do artigo 3.º do pacto
social que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel das Bananas — Comércio
de Frutas, L.da A sociedade tem a sua sede no MARL, pavilhão A 08
box 14, lugar do Quintanilho, São Julião do Tojal, 2670-838 São Ju-
lião do Tojal.

3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social e
acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de mil euros
da sócia Carla Filipa Orneias Fernandes e uma do valor nominal de
quatro mil euros da sócia Eugénia Maria Nascimento Ornelas Fernan-
des.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2007535386

PROMOCINTER — CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 503050709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007553805

IMPORIBA — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 502284692.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2002 e 2003.

19 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003502122

COSTA & BALEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05581/
830118; identificação de pessoa colectiva n.º 501347615; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20050411.

Certifico que pela acta n.º 32 de 8 de Abril de 2005, da sociedade
em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: eleição do fiscal único e suplente para o biénio 2005-2006.
Fiscal único: Sousa Santos & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, representada por José de Sousa Santos, Avenida
de Guerra Junqueiro, 26, 1.º esquerdo, Lisboa; suplente — Paulo Jorge
Macedo Gamboa, revisor oficial de contas, Praceta de Manuel Faria,
4, 1.º-C, Cidade Desportiva de Massamá, Queluz.

Data da deliberação: 8 de Abril de 2005.

Está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007535882

CARRIÇO COGERAÇÃO — SOCIEDADE DE GERAÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 015;
identificação de pessoa colectiva n.º 505011271.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2000641750

ARVIMEL — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 810/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504176170; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 09/20050406.

Certifico que por escritura de 29 de Março de 2005, exarada de
fl. 101 a fl. 102 do livro n.º 739-A, do Cartório Notarial de Loures,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Março de 2005.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007693313

GONÇALO MONTEIRO — CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente designada GONÇALO MONTEIRO
CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 751/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506281159; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 08/20050406.

Certifico que pela escritura de 18 de Março de 2005, exarada de
fl. 92 a fl. 93 v.º do livro n.º 66-L, do 4.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados o corpo do artigo 1.º, o artigo 3.º e o corpo e
§ 1.º do artigo  5.º do contrato da sociedade em epígrafe, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Gonçalo Monteiro — Construção e
Reparação de Edifícios, Unipessoal, L.da, e fica com a sua sede no
Bairro do Olival Queimado, lote 31, freguesia de São Julião do Tojal,
concelho de Loures.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde a uma
quota de cinco mil euros, pertencente ao sócio Hélio Gonçalo Mon-
teiro.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme a
mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007534630

CASA EDARAL — ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07610;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310820.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007532794

ECOGEN, SERVIÇOS DE ENERGIA DESCENTRALIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 504563483.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2000643779

FÁTIMA BERNARDO — CASA DAS ARTES
E ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 884;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212052.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007503549

UETRANS — TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419893.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Azevedo. 2007547678

TUMBAO — PRODUÇÃO E PROMOÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

(anteriormente TUMBAU — PRODUÇÃO E PROMOÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 172;
identificação de pessoa colectiva n.º 505394286; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 09/20050413.

Certifico que por escritura de 24 de Março de 2003, exarada de
fl. 83 a fl. 84 do livro n.º 103 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foram alterados os artigos
1.º, 2.º (corpo), e 3.º do contrato social que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TUMBAO — Produção e Promoção
de Espectáculos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta de Santo
António da Serra, lote 15, piso 1, atelier esquerdo, freguesia do Prior
Velho, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na produção e promoção de espec-
táculos e eventos, divulgação e promoção de artistas: edição, distri-
buição, comércio a retalho e por grosso, importação e exportação de
registos audiovisuais em suportes existentes e a inventar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007532506

TRANS BRETANHA II — TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 227;
identificação de pessoa colectiva n.º 504457748; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 06/20050228.

Certifico que por acta n.º 10 de 17 de Dezembro de 2004 foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

5 — Apresentação n.º 06/20050228.
Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007556758

DINAMICAR — ASSISTÊNCIA, COMÉRCIO
E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 505961377; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 02/20050404.

Certifico que por escritura de 23 de Março de 2005, a fl. 122 do
livro n.º 211-A do Cartório Notarial de Odivelas foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

4 — Apresentação n.º 02/20050404.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2005.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007534444

LIDEREQUIPA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136697; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 01/20050405.

Certifico que por escritura de 23 de Março de 2005, exarada de
fl. 99 a fl. 99 v.º do livro n.º141-F do Cartório Notarial de Azambu-
ja, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2005.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007534460

JORGE REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 500368724; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: of. 11/20050405.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Amélia da Conceição Leandro.
Causa: renúncia.
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Data: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 2007539640

GODINHO INDUSTRIAL — VEDANTES E BORRACHAS
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 862/
20010926; identificação de pessoa colectiva n.º 501190805; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 02/20050406.

Certifico que por escritura de 16 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 36 a fl. 37 do livro n.º 738-A do Cartório Notarial de Loures, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007534568

MANUELA & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 916/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503376760; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 04/20050406.

Certifico que por escritura de 24 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 35 a fl. 35 v.º do livro n.º 5 do Cartório Notarial de Lisboa a cargo
da notária Maria Isabel Rito Buco, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007534584

DEUS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08707/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502583053; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 05/20050406.

Certifico que por escritura de 29 de Dezembro de 2004, exarada de
fl. 63 a fl. 63 v.º do livro n.º 106-M, do 22.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007534592

CIMPOMÓVEL — GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500064008; inscrições n.os 40
e 41; números e data das apresentações: 05 e 06/200020717.

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2002, exarada a
fl. 192 do livro n.º 749-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Alterado o n.º 1 do artigo 15.º do contrato social que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade será gerida por um conselho de administração de
três a treze membros, eleitos em assembleia geral, de entre os accio-
nistas ou outras pessoas, os quais designarão de entre si um que será
presidente, o qual terá voto de qualidade no caso de empate das vo-
tações.

Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.

Período: triénio 2002-2004.
Conselho de administração: presidente — Carlos João da Silva

Moreira Rato.
Administradores — António Marques; Lourenço Carlos Vieira de

Azevedo; Manuel da Silva Patrício; Jerónimo David Caetano Duarte;
Carlos Augusto Pinho Cristelo Pinto Leite; José Maria Acácio Reis;
Miguel António Breda Marques; Paulo Alexandre Breda Marques,
solteiro, Praça de José Fontana, 12, 5.º, Lisboa, para exercer o cargo
em nome próprio e em representação de BREDAS — Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A.; Maria Manuela Azevedo Mariz
Rozeira, casada, Rua de Manuel Ferreira Andrade, lote 1510, 10.º,
esquerdo, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio e em repre-
sentação de LOVIRA — Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S. A.; Francisco Manuel Verdades Bento dos Santos, divorciado, Ave-
nida dos Bombeiros Voluntários de Algés, lote 117, 10.º, direito, Al-
gés, Lisboa; Serafim das Neves Coimbra Furtado, casado, Rua de Amélia
Rey Colaço, 4, 8.º, esquerdo, Portela, Loures; Henrique Gomes Fer-
reira Abecassis, casado, Avenida de Miguel Bombarda, 35, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Rodrigo Jorge Moctezuma Seabra
Pinto Leite (revisor oficial de contas); vogais — Fernando Marques
da Mata; Alberto Manuel Oliveira Pinto; suplente — António de
Almeida, Bernardo & Muralha, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Bernardo.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. — O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000131640

DELGADO & RHODES — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 503848581; inscrição n.º 3;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
datas das apresentações: 16/20011226 e of. 03 e 04/20020523.

Certifico que pela acta n.º 9 de 11 de Dezembro de 2001, foi au-
mentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado
o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por am-

bos os sócios, em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, re-
denominado para 5000 euros.

Sócios e quotas: 3 — Maria Helena Herculano Castanheira Inácio —
 2500 euros;

4 — João Alberto Medroa Inácio — 2500 euros.

Certifico ainda que por escritura de 30 de Julho de 2001, exarada
de fl. 91 a fl. 93 do livro n.º 1183-C do 14.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação da gerência.
Gerentes: Maria Georgina Marques de Sousa Fragoso de Rhodes e

Almerinda Cerqueira da Cunha Delgado.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Julho de 2001.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º (corpo), 3.º e 4.º
do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Delgado & Rhodes — Produtos Ali-
mentares, L.da, tem a sua sede na Avenida de Maria Luísa Braamcamp,
35, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de quatro-
centos mil escudos, correspondente à soma de duas quotas do valor
nominal de duzentos mil escudos cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Maria Helena Herculano Castanheira Inácio e João Alber-
to Medroa Inácio.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, que pode ser ou não remunerada, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, e a sua representação,
em juízo ou fora dele activa ou passivamente, será exercida por am-
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bos os sócios, Maria Helena Herculano Castanheira Inácio e João
Alberto Medroa Inácio, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142857

LOURINHÃ

RO — RAÇÕES OESTE PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00730/
140895; identificação de pessoa colectiva n.º 503474282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28; número e data da apresenta-
ção: 1/19042005.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 17 onde
consta a recondução de gerentes da sociedade em epígrafe para o bié-
nio de 2005-2006.

Data: 16 de Março de 2005.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663155

TRANSPORTES HONORATO — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00860;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957127; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 1/14042005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663147

F. M. MARQUES — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00965;
identificação de pessoa colectiva n.º 504428810; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 1/15042005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Março de 2005.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663139

LIBERATO MARTINHO, CONSTRUÇÕES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01074/
09102001; identificação de pessoa colectiva n.º 504958984; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 1/06042005.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
5000 euros para 50 000 euros, após o reforço da quantia de 45 000
euros, subscrito em dinheiro, na proporção de 22 950 euros, para o
sócio Liberato dos Santos Martinho e 22 050 euros, para a sócia Maria
dos Anjos Rocha Caetano Martinho, e em consequência foi alterado
parcialmente o pacto da dita sociedade, quanto ao artigo 5.º, ficando
assim o contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de cinquenta mil euros e

corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de vinte e
cinco mil quatrocentos e cinquenta euros do sócio Liberato dos San-
tos Martinho e uma no valor nominal de vinte e quatro mil quinhen-
tos e cinquenta euros da sócia Maria dos Anjos Rocha Caetano Mar-
tinho.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418120

ODIVELAS

CEV — CONSULTORES EM ENGENHARIA
DO VALOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08475;
identificação de pessoa colectiva n.º 501687270; averbamento n.º 4
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 19; números e data das apresenta-
ções: 07, 12 e 13/20050304.

Certifico que por escritura de 1 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 126 a fl. 133 do livro n.º 81-M do 10.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os artigos 4.º,5.º,6.º,7.º e 8.º e eliminados do 9.º
ao 14.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nomi-
nal de trinta e três mil trezentos e trinta e quatro euros, pertencente
ao sócio João Pedro Ribeiro da Cruz Laia Franco, outra do valor
nominal de trinta e três mil trezentos e trinta e três euros, perten-
cente à sócia Maria José Costa Pita e a outra de igual valor perten-
cente à sócia João Nuno Serra, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos montantes e condições que forem estipulados em assem-
bleia geral com o voto favorável de setenta e cinco por cento do
capital social.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas a estranhos à sociedade está dependente de
autorização desta, e em qualquer cessão de quotas, excepto na previs-
ta no n.º 3, a sociedade tem preferência na aquisição da quota, seguida
dos sócios, que sendo mais que um a preferir será o direito exercido
na proporção que detenha no capital social.

2 — A sociedade tem o prazo de 30 dias, contados a partir da co-
municação por escrito a todos os, sócios e gerentes das condições da
cessão, para exercer o seu direito de preferência. Findo este prazo,
dispõem os sócios de igual prazo para exercerem o seu direito de
preferência.

3 — A sócia João Nuno Serra Sociedade Unipessoal, L.da, fica, des-
de já, autorizada a livremente vender, sem direito de preferência da
sociedade e dos demais sócios, a quota de que é titular, a João Nuno
Santos Silva Serra Duarte.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar a quota de qualquer dos sócios
quando:

a) A quota tenha sido arrolada, apreendida, arrestada ou, por qual-
quer modo sujeita a qualquer providência;

b) O sócio for declarado falido, em estado de insolvência, interdi-
tado ou falecer;

c) Sem autorização expressa da assembleia geral; qualquer sócio vier
a exercer, ou for sócio de sociedade que exerça, actividade igual, afim
e ou complementar à do objecto social da sociedade e efectivamente
concorrente com esta.

2 — O valor da amortização e seu pagamento serão fixados, com
a ressalva do fixado no número seguinte, na falta ou impossibilidade
legal de acordo, nos termos da lei.
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3 — Aquando da amortização os sócios deliberarão pela manuten-
ção ou não da quota amortizada em balanço, podendo destiná-la à
venda, no todo ou em parte, a quem a sociedade delibere.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade é plural e funcionará de acordo com
regulamento que será aprovado em conselho de gerência.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes, com direito especial à
mesma, João Pedro Ribeiro da Cruz Laia Franco, Maria José Costa
Pita e João Muno Santos Silva Serra Duarte.

3 — A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
4 — A gerência fica desde já autorizada a comprar e vender veí-

culos automóveis, bem como a celebrar contratos, de locação fi-
nanceira.

Cessação de funções de gerente de Sérgio António Pires de Carva-
lho D’Espiney e de Fernando Rafael Figueiredo Jorge, por renúncia
em 9 de Fevereiro de 2005.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007681609

GRAFILANDIA — ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente GRAFILANDIA — ARTES GRÁFICAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06910/
881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502057289; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 56 e 57/20011214.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital e transformação em sociedade unipessoal, pelo

que foi alterado o pacto, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GRAFILANDIA — Artes Gráfi-
cas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização da Codivel,
lote 14, cave direita, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: indústria de artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao sócio Álvaro
Jorge Corte Real e Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio Álvaro Jor-
ge Corte Real e Sousa, já designado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado.

2 — A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas.

ARTIGO 6.º

É obrigatória a realização de uma assembleia geral anual, para apro-
vação de contas, a ter lugar nos três primeiros meses de cada ano.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. — A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000125259

SINTRA

ELECTROMÁRMORES — ELECTRICIDADE
E ASSISTÊNCIA A INDÚSTRIA DOS MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07745/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502910062;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: of. 02 e 03/050411.

Certifico que goram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte e cinco mil
euros e corresponde soma das seguintes quotas: uma quota com o valor
nominal de vinte e dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
José Manuel Girão e uma quota com o valor nominal de dois mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Manuel Teixeira Reis.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — A gerência da sociedade pertence ao sócio José Manuel Girão,
já nomeado gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 3000174631

TORRES VEDRAS

VEGROPINTA — PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3737; identificação de pessoa colectiva n.º P 505512947; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20010801.

Certifico que António Francisco dos Santos Gomes e mulher Maria
do Rosário Brás Gomes dos Santos, casados no regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Estrada Militar, 27, Galpeira, Ventosa, Torres
Vedras, constituíram entre si a sociedade com a denominação em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VEGROPINTA — Pintura de
Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar, 27, Galpeira,
freguesia de Ventosa, concelho de Torres Vedras.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de sete mil e quinhentos euros, encontra-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal de três mil setecentos e cin-
quenta euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinze mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. — A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000084618

TORRESFROTA — SOCIEDADE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4104; identificação de pessoa colectiva n.º P 506214516; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20020711.

Certifico que entre Joel Rodrigo Quaresma Ferreira, solteiro, mai-
or, residente na Rua da Portela, 22, Turcifal, Torres Vedras, e Nuno
Sérgio Ramos Faria, casado com Carla Sofia da Piedade Jorge, no
regime da comunhão de adquiridos, residente na Praceta de José Car-
valho Mesquita, 8, Torres Vedras; foi constitui da a sociedade com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TORRESFROTA — Sociedade
Transportes, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Portela, 22, freguesia de
Turcifal, concelho de Torres Vedras.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias nacional e internacional e logística.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de vinte e cinco mil euros cada
uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém um dos seus elementos ter obrigatoriamente capaci-
dade profissional nos termos da lei.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a intervenção do gerente Nuno Sérgio Ramos Faria, com
capacidade profissional.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

A sede da sociedade é mais precisamente na Rua da Portela, 22,
lugar e freguesia do Turcifal, concelho de Torres Vedras.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2002. — A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000121040

ARCO-ÍRIS — PINTURA E ESTUQUE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3908; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 21/
20011219.

Certifico que Paulo Jorge Roque Henriques, casado com Cidália
Maria Miranda da Silva Henriques, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Arco-Íris — Pintura e Es-
tuque, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social na Travessa da Coelha, 4,
Casas Novas, freguesia de Silveira e concelho de Torres Vedras.

§ único. A sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais e delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de pintura e estuque.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se realizado em
dinheiro e corresponde a uma quota pertencente ao sócio.
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ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade compete a um ou mais gerentes
a nomear pelo único sócio, com ou sem remuneração conforme por
ela for decidido.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único Pulo Jorge Ro-
que Henrique.

3 — Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos que sirvam a prossecução de objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros e representantes do falecido ou inter-
dito, os quais nomearão um de entre eles, quem a todos represente na
sociedade, enquanto que a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Os lucros que resultarem do balanço anual, deduzida a parte desti-
nada a reserva legal poderão ser destinados a quaisquer reservas, fun-
dos ou provisões sem qualquer limitação ou serem distribuídos pelo
sócio se assim for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As reuniões das assembleias gerais, serão convocadas nos termos
da lei.

ARTIGO 10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do código das sociedades
comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos que
sejam celebrados em nome da sociedade pelo gerente que a vincula,
nos termos do contrato, a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo, ficando desde já dada a autorização
para movimentar o capital social, depositado no Montepio Geral afim
de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154354

PORTO
FELGUEIRAS

CRUZEIROSEGUR — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3124/
050315; identificação de pessoa colectiva n.º 507191404; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 07/150305.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joa-
quim António Araújo Pinto e Paulo Jorge Pinto Ferreira, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CRUZEIROSEGUR — So-
ciedade Mediação Seguros, L.da, e tem a sua sede no Largo do Cruzei-
ro, freguesia de Airães, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, dividido em duas quotas, uma do valor nomi-

nal de nove mil trezentos e setenta e cinco euros, pertencente ao
sócio Joaquim António Araújo Pinto e outra do valor nominal de
três mil cento e vinte e cinco euros, pertencente ao sócio Paulo Jor-
ge Pinto Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessário a intervenção ice dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2007346370

VELBI — CORTE E COSTURA E FABRICAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2661/
020606; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
060602.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Marga-
rida Celeste Ribeiro de Magalhães, casada; Fábio Gabriel Ferreira Ve-
loso e Cátia Diana Ferreira Veloso, solteiros, menores, constituíram
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Alberto Manuel Magalhães Veloso e mulher Maria da Glória
Ferreira Vieira (bilhete de identidade n.º 10213749 de 27 de Novem-
bro de 1998, e 10923217, de 21 de Setembro de 1998, Porto) casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia
de Sousa, deste concelho e ele da freguesia de Idães, também deste
concelho, onde residem no lugar de Ameais, que outorgam ambos na
qualidade de representantes legais de seus filhos menores:

a) Fábio Gabriel Ferreira Veloso, (número de identificação fiscal
240834534), solteiro, menor, natural da freguesia de Idães mencio-
nada, residente com os seus pais;

b) Cátia Diana Ferreira Veloso, (número de identificação fiscal
240834607) solteira, menor, natural da freguesia de Idães menciona-
da, residente na morada acima indicada.

2.º Margarida Celeste Ribeiro de Magalhães (número de identifica-
ção fiscal 219416591, bilhete de identidade n.º 11729655, de 2 de
Março de 1999, Porto), casada com Agostinho Arménio Lopes Fer-
reira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Silvares, concelho de Lousada, residente na Rua das Cruzes, na refe-
rida freguesia de Idães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes nas qualidades em que outorgam foi dito:
Que pela presente escritura entre Fábio Gabriel Ferreira Veloso, Cátia

Diana Ferreira Veloso e Margarida Celeste Ribeiro de Magalhães é
constituída a seguinte sociedade comercial por quotas, que se regerá
pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VELBI — Corte e Costura e Fa-
bricação de Calçado, L.da, e tem a sua sede no lugar da Mata, freguesia
de Idães, concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste con-
trato de constituição.
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2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, corte e costura, acabamen-
to, distribuição e comercialização, importação e exportação de arti-
gos de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma com o
valor nominal de mil euros e pertence à sócia Margarida Celeste Ri-
beiro de Magalhães, uma com o valor nominal de dois mil euros e
pertence ao sócio Fábio Gabriel Ferreira Veloso e outra com o valor
nominal de dois mil euros e pertence à sócia Cátia Diana Ferreira
Veloso.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Margarida Celeste Ri-
beiro de Magalhães, desde já nomeada gerente, podendo ainda serem
nomeados outros gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — Nos poderes normais da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, alterar

e rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a

sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou outorgando as respectivas escrituras.

4 — Os gerentes fiam expressamente proibidos de obrigar a socie-
dade em fianças, letras de favor e avales.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou de partes de quotas a não sócios carece
sempre do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o justi-
fiquem poderá exigir dos sócios maiores prestações suplementares até
ao montante de vinte e cinco mil euros, na proporção das respecti-
vas quotas, podendo ainda os sócios maiores fazer à sociedade os su-
primentos que ela carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000104548

FELCAPITAL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2136/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 503986780; data da
apresentação: 240305.

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

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007354594

C. M. A. — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2766/
051202; identificação de pessoa colectiva n.º 505593688; data da
apresentação: 240305.

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

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007354608

HIDROAMARANTE, SOCIEDADE ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1689/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504115294; data da
apresentação: 230305.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2006212680

DIAX — COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CALÇADO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3134/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 504378341; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/060405.

Certifico a alteração parcial do contrato da sociedade supra, tendo
em consequência sido alterado o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 5.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DIAX — Comércio Inter-
nacional de Calçado — Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sede no
lugar de Godilhos, 2.º, esquerdo, freguesia de Margaride, concelho de
Felgueiras.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência o sócio José Manuel Maga-
lhães Fernandes e ficando desde já nomeada gerente Paula Alexandra
Soares de Araújo, casada, residente na Rua da Vitória, 158, freguesia
de Aldão, concelho de Guimarães.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um só gerente.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007346630

PINTO, PEREIRA & CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1406/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 501553452; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 10/230305.

Certifico o aumento de capital de 1 733 180,94 euros para
1 733 380,94; e a transformação em sociedade anónima, que se rege-
rá pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação e objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto, Pereira & Cunha, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o arrendamento de bens imóveis,
importação, exportação, representação, fabricação e comercialização
de calçado.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Tem sede no Lugar da Devesa Escura, Vila de Barrosas, freguesia
de Idães, concelho de Felgueiras.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de um mi-
lhão, setecentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta euros e no-
venta e quatro cêntimos, dividido em cento e setenta e três milhões
trezentas e trinta e oito mil e noventa e quatro acções do valor no-
minal de um cêntimo cada uma.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, e são representadas por títulos de unia, cinco, dez, cin-
quenta, cem, quinhentas, mil e múltiplos de mil acções.

2 — As acções podem revestir a forma escritural.
3 — Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo

as respectivas assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 — Os accionistas têm o direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos sociais a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que detenham, pelo menos, cem acções averbadas em
seu nome no livro de registo da sociedade, ou depositadas na sede da
sociedade até dez dias antes da data designada para a reunião da as-
sembleia geral.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas poderão fazer-se representar ,na ,assembleia

geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente,
qualquer membro da administração ou accionista, mediante carta diri-
gida ao presidente da mesa.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um ou
dois Secretários ,eleitos pela assembleia geral, pelo período de três
anos, os quais podem ser accionistas ,ou não, e podem ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três membros efectivos e por um su-
plente, eleitos pela assembleia geral, que designará o respectivo pre-
sidente.

2 — Os administradores podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos para um mandato de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.

3 — O conselho de administração poderá nomear procuradores para
a sociedade nos termos de direito.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral a fixação das remunerações dos mem-
bros do conselho de administração.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura de dois administradores;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, e respecti-
vo suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de três anos,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

Mais certifico que para o triénio de dois mil e cinco a dois mil e
sete, com dispensa de caução quanto à administração, são nomeados
os seguintes titulares dos órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente — Dr. Manuel Alberto
Moreira Brandão, divorciado, residente na Rua de Belo Horizonte,
533, Mafamude, Vila Nova de Gaia; secretário — Clarinda Ferreira
Rodrigues, casada, residente na Rua Padre Lourenço Ferreira da Silva,
92, 2.º, esquerdo em Ermesinde, Valongo.

b) Conselho de administração:
Administradores efectivos: presidente — Jorge Manuel de Sousa

Pinto; vogais — Natália Paula Pereira Pinto; e Mara Cristina Pereira
Pinto; administrador suplente — Maria Margarida Lopes Pereira, to-
dos já identificados.

Fiscal único: efectivo — Assunção, Oliveira e Sá e Cambão, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 78, com sede na Rua do
Campo Alegre, 276, 2.º, esquerdo, no Porto, representada por Ama-
deu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão, revisor oficial de con-
tas n.º 686, casado, residente na Rua das Andresas, 303, 3.º, direito,
no Porto; suplente — António Adolfo Rodrigues Leite Assunção,
revisor oficial de contas n.º 693, casado, residente na Rua da Boa
Nova, 52, Valadares, Vila Nova de Gaia.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007346591

ESCRILIXA — CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3133/
050405; identificação de pessoa colectiva n.º 507314573; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 06/050405.

Certifico que Sérgio Meireles Teixeira constituiu a sociedade uni-
pessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ESCRILIXA — Contabili-
dade, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Escalheira, fre-
guesia de Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade e de consultoria fiscal. Actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrado quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Conferida, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007346621

GONDOMAR

PEATRA — PERITAGENS, ASSISTÊNCIA
E TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 922/050330; identificação de pessoa colectiva
n.º 502604433; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 1 e 2/050330.

Certifico que a sociedade em epígrafe, anteriormente denominada
PEATRA — Peritagens, Assistência e Transporte de Automó-
veis, L.da, foi transformada em sociedade unipessoal, ficando a reger-
-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PEATRA — Peritagens, Assistência e
Transporte de Automóveis, Unipessoal, L.da, tem a sede na Rua de
João Vieira, 576, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o exercício de transporte público rodoviários de
mercadoria, de veículos avariados ou sinistrados e de automóveis,
assistência a automobilistas e peritagens de sinistros automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e está dividido em três quotas, uma do valor
nominal de vinte mil euros (bem próprio), e duas do valor nominal
de quinze mil seiscentos e vinte cinco euros e de catorze mil e tre-
zentos e setenta e cinco euros (bens comuns), pertences ao único sócio
Mário António Monteiro da Cunha Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante de cem mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade terá um ou mais gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme decisão do sócio único, o qual fica desde já, designado
gerente.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registados em acta por ele assinada.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar contratos com a sociedade nos ter-
mos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008261255

ITALCOR III — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE CORREIAS E TELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 923/050330; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507226526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/050330.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ITALCOR III — Indústria
Transformadora de Correias e Telas, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Clube Atlético de Rio Tinto, 156/158, freguesia de Rio Tinto, conce-
lho de Gondomar, podendo, no entanto, mudar para qualquer outro
local por simples deliberação dos sócios, a sua sede, ou abrir filiais,
sucursais, agências ou outra qualquer espécie de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transformação de
matérias sintéticas e de borracha; fabricação de correias planas de
transmissão e transportadoras; indústria transformadora de correias e
telas transportadoras; fabricação de produtos e materiais auxiliares para
a indústria, de borracha, têxteis, e de outros sectores.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente subscrito em dinheiro é de cin-
quenta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor
nominal de vinte e quatro mil e novecentos euros, cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios João Miguel Correia Lopes Lobato
e Mário Lopes Lobato e duas do valor nominal de cem euros, cada
urna, pertencendo uma a cada um dos sócios João Paulo da Silva Pi-
nheirinho e João Alberto da Silva Pinheirinho.

2 — Todos os sócios realizaram apenas metade das respectivas
quotas, devendo a restante parte ser realizada no prazo de um ano, a
contar desta data.

ARTIGO 4.º

1 — Precedente de deliberação tomada em assembleia geral, pode-
rão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até
ao montante de um milhão de euros;

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante prévia deliberação, onde se fixe os prazos e os ju-
ros que eventualmente esses suprimentos vençam.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, ficando desde já autorizada
a divisão de quotas para efeitos de cedência entre sócios.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos a sociedade terá sempre o direito
de preferência na cessão, se a sociedade não pretender preferir, pode-
rá fazê-lo qualquer dos sócios e se mais do que um pretender usar o
direito de preferência será a quota adjudicada aos preferentes na pro-
porção das quotas que possuírem.

O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar à socie-
dade, por meio de carta registada, na qual indicará o nome do preten-
dente e o preço da cessão; dentro do prazo de 30 dias a contar da
data da recepção daquela comunicação, a sociedade ou outro sócio,
conforme o caso, comunicarão ao sócio que pretender ceder a quota
sua intenção de exercer o direito de preferência. Se dentro desse pra-
zo nem a sociedade nem qualquer dos sócios fizer essa comunicação,
considerar-se-á que nem ela nem eles pretendem usar o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado na assembleia geral fica a pertencer aos sócios João
Miguel Correia Lopes Lobato e Mário Lopes Lobato que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique obrigada e esteja devidamente re-
presentada em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessário
apenas a intervenção de um dos gerentes nos respectivos actos e
documentos.

3 — Para além dos poderes normais de gerência, os gerentes pode-
rão ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designada-
mente viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 121 — 27 de Junho de 2005 13 651

ARTIGO 8.º

Os gerentes poderão delegar noutro gerente ou em pessoa estranha
à sociedade, todos ou parte dos seus poderes de gerência por meio de
procuração.

ARTIGO 9.º

Fica vedado aos gerentes e aos seus procuradores obrigar a socieda-
de em actos e contratos, estranhos aos negócios sociais, tais como
letras de favor, fianças ou abonações.

ARTIGO 10.º

As assembleias dos sócios quando a lei não exija diferentes prazos
e formalidades, serão convocadas por carta registada expedida com
antecedência mínima de 15 dias, podendo ser dispensada esta antece-
dência desde que todos os sócios assinem o aviso convocatório.

ARTIGO 11.º

Fica reconhecido à sociedade o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada, ou por qualquer outra forma sujeita a
procedimento judicial, com a exclusão de inventário obrigatório ou
não.

ARTIGO 12.º

Em todos os casos de compropriedade de comunhão hereditária de
quotas, os seus titulares poderão escolher de entre eles um que a todos
represente perante a sociedade.

ARTIGO 13.º

Em qualquer caso de dissolução da sociedade, os sócios serão liqui-
datários e a partilha e liquidação dos bens sociais será feita consoante
o acordado; na falta de acordo e se algum dos sócios pretender, será
o activo social licitado em globo com a obrigação do pagamento do
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer.

ARTIGO 14.º

Para todas as questões emergentes nesta escritura escolhem o foro
da comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme.

31 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008265412

CESBAR — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 934/050407; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507313623; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050407.

Certifico que constituiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CESBAR — Engenharia, Unipes-
soal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua dos Carregais, 665, freguesia de Gon-
domar (São Cosme), concelho de Gondomar.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de construção civil e obras
públicas, engenharia civil, comércio e representações de materiais e
equipamentos para a construção civil, promoção imobiliária, elabora-
ção de estudos e projectos de engenharia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio.

2 — O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio; compete -ao próprio -sócio ou a não sócios, fi-
cando aquele desde já nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008279197

MENDES & MENDES DA SILVA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3241/
930507; identificação de pessoa colectiva n.º 503000094; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/050413.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008263479

CSCE — CONSULTORIA, SERVIÇOS, COMÉRCIO
E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8024/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503838535; número
e data da apresentação: PC-1/050407.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008261735

CSCE — CONSULTORIA, SERVIÇOS, COMÉRCIO
E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8024/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503838535;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/050407.

Certifico que José Pedro da Silva Barbosa e Ana Isabel da Silva
Barbosa cessaram funções de gerentes, em 31 de Abril de 1997, por
renúncia.

Está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008261743

AUTO-DIRECÇÕES VALBOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 23 349/
781227; identificação de pessoa colectiva n.º 500781451;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 7 e 14; números
e data das apresentações: 1 a 8/050408.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 7481,97 para € 7500, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de sete mil e quinhentos
euros e está dividido em seis quotas, três de valor nominal de mil e
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quinhentos euros cada, que pertencem uma a cada um dos sócios
António Bernardino Silva Cerqueira, Álvaro Aníbal da Silva Cerquei-
ra e Deolinda Silva Cerqueira (quotas próprias), uma quota de valor
nominal de setecentos e cinquenta euros que pertence à sócia Deolin-
da Silva Cerqueira, uma quota de valor nominal de mil e quinhentos
euros, que pertence ao sócio referido Álvaro Aníbal da Silva Cerquei-
ra, (quota própria), e outra quota de valor nominal de setecentos e
cinquenta euros que pertence ao sócio António Bernardino Silva Cer-
queira (quota própria).

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida nas condições que fo-
rem fixadas em assembleia geral pelos sócios António Bernardino Silva
Cerqueira, Álvaro Aníbal da Silva Cerqueira e Deolinda Silva Cerquei-
ra, já nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

Certifico ainda, que Maria Ricardina Rosa Fernandes e Joaquim da
Silva cessaram funções de gerentes, ela em 18 de Agosto de 1996 e
ele em 31 de Agosto de 2002, ambos por óbito.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008261611

EDIÇÕES O GRANDE PRÉMIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5414/
950206; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 10/050408.

Certifico que Vítor Manuel Jesus da Silva cessou funções de geren-
tes, em 22 de Março de 2005, por renúncia.

Está conforme.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008261336

CARLOS SOUSA & COSTA — ENGENHARIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 935/050408; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507315618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/050408.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de Carlos Sousa & Costa — Engenha-
ria e Formação, L.da, e tem a sua sede na Rua da Barragem, 90, Espo-
sade, da freguesia de Foz do Sousa, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em formação profissional, consultadoria,
actividades de engenharia e técnicas afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido duas quotas, assim subscritas: uma do valor nomi-
nal de quatro mil euros, pertencente ao sócio Carlos Sebastião Vieira
Sousa e uma do valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Carla
Paula Paiva da Costa.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares de capital, desde que assim o deliberem por unanimidade
em assembleia geral onde esteja representada a totalidade do capital
social, até ao montante de vinte vezes mais do valor do capital
social.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Sebas-
tião Vieira Sousa, desde já nomeado gerente e ainda de quem venha a
ser nomeado gerente em assembleia geral.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, incluindo os que envolvam responsabilida-
des, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008261751

PÓVOA DE VARZIM

PÓVOAPINHOS, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00495/810710; identificação de pessoa colectiva n.º 501168320;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062264

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE AGUÇADOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00308/770728; identificação de pessoa colectiva n.º 500676054;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062868

CARVALHO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02562/000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504901710;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062353

RODRIGUES MOREIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01096/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502216409;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069994

CENTRO DE ESTUDOS CRESCER A APRENDER
SEC. XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03248/20030224; identificação de pessoa colectiva
n.º 506479528; data da apresentação: 30062004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 121 — 27 de Junho de 2005 13 653

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062540

CRUZ & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00547/820401: identificação de pessoa colectiva n.º 501256180;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063040

IRMÃOS JUNQUEIRA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03357/20031103; identificação de pessoa colectiva
n.º 506684679; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068785

LUÍS DA SILVA MACHADO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00296/770507; identificação de pessoa colectiva n.º 500650829;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068777

LAR VENDA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02876/010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505305216;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068769

JOSÉ MOTA — IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01492/930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502918861;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068750

CARCITY — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02355/990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504535587;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069960

CLÍNICA CIRÚRGICA DR. ABEL NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01960/960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503714224;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069978

ANTÓNIO NOVAIS — CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO
EM PELE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03114/20020710; identificação de pessoa colectiva
n.º 506238431; data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006447319

RAJÃO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03260/20030311; identificação de pessoa colectiva
n.º 506519945; data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010059360

SIBAAL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03285/20030502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506531864; data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010059379

PÃOLAPA  —  FABRICAÇÃO DE PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01429/920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502819480;
data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063287
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AJ NET — CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02447/990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504592033;
data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063295

CONSTRUÇÕES MANUEL CRUZ RAMOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02855/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505571021;
data da apresentação: 01072004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

21 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063309

OUTRA PÁGINA — GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02218/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504125370;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062876

SANTOS & JUNIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01698/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503548910;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062914

DELMIRA TEIXEIRA DE LIMA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02931/011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505837161;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068831

IMOBILIÁRIA MAR DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02079/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503884103;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062329

IMO-MARLISA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02003/961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503753521;
data da apresentação: 30/06/2004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062299

GRANDE COLÉGIO DA PÓVOA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02332/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504443615;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062280

DR. MENDES LEAL — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01532/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502978317;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062302

UROMAR — CLÍNICA DE UROLOGIA
E ANDROLOGIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03268/20030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506529819; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062434

CERPEDRAS — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03269/20030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506499200; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062426

AQUAQUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02059/970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503570451;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062892
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INDÚSTRIA MÁRMORES PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01102/891002; identificação de pessoa colectiva n.º 502224649;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062922

OLIVEIRA & CABREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03259/20030307; identificação de pessoa colectiva
n.º 506430243; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062531

TORRES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03187/20021108; identificação de pessoa colectiva
n.º 506357082; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062361

NUTRIREGRAS — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03289/20030509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506569276; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006401386

CMHP — CENTRO DE MEDICINA HOLÍSTICA
DA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01983/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503716022;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069234

CORRIMÃO — COMÉRCIO DE MATERIAL EDUCATIVO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03096/20020621; identificação de pessoa colectiva
n.º 506135527; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2002997071

JOMAROPI — ANTENAS TV,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01779/950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503401358;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2003818200

CARNEIRO & RAMOS, FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01959/960701; identificação de pessoa colectiva n.º 503714356;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069145

ABÍLIO & VERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02717/010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505456575;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069137

PAM — PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HORTÍCOLA
DO LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03413/20040303; identificação de pessoa colectiva
n.º 502632674; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068823

PORTUTEX AIRBAGS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02558/000512; identificação de pessoa colectiva n.º 502075562;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068670

CLÍNICA DENTÁRIA LUSO — PÓVOA DE DOMINGOS
CASTRO & PAULO CASTRO, MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01951/960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503679380;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062833
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HOFIN — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02214/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 502239522;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010069803

FO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01734/941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503333611;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068661

SILVA & FERNANDES OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03277/20030409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506507130; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068653

SOCIEDADE DE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02232/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504157540;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068645

SEMENTES JAD — NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01103/891002; identificação de pessoa colectiva n.º 502224533;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063007

BENTA & BENTA — COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÃO,
PAPÉIS VELHOS E DESPERDÍCIOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02235/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504157558;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068629

RONDATUR VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00090/630418; identificação de pessoa colectiva n.º 500674353;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068610

MARIA HELENA DE CASTRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00888/871006; identificação de pessoa colectiva n.º 501882081;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010063015

 METALPÓVOA — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01132/900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502270527;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008771172

MANUEL DA FONTE MARTINS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01409/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502785969;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010062566

ETICAGEST — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02606/00911; identificação de pessoa colectiva n.º 505116243;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

16 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008774570

GABIMETRA — GABINETE DE MEDICINA
DE TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01340/911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502667419;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008774589
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FRAGOSA-MAR — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02236/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504162756;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008774597

STONE-DUST — ARTESANATO DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03036/20020320; identificação de pessoa colectiva
n.º 506070751; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008774600

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO IRMÃOS
MORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01600/931108; identificação de pessoa colectiva n.º 503104515;
data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008774538

CLÍNICA MÉDICA FERNANDA DO VALLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02975/20020124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505905272; data da apresentação: 30062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010068556

VALONGO

MIRITA VII — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 398.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2001

Está conforme.

13 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000112021

ABC GEST — SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 146/
20050411; identificação de pessoa colectiva n.º 507290950; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
Miguel de Araújo Vieira casado com Laurinda Maria Moreira e Silva

Vieira, na comunhão de adquiridos; Normando José de Araújo Vieira,
solteiro, maior; Paulo Renato de Araújo Vieira, casado com Mónica
Raquel Pereira Gomes Vieira, na comunhão de adquiridos, Mário
Manuel Peres Reis, divorciado, que fica a reger-se pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ABC Gest — Serviços de Apoio à
Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Palmilheira, 357, freguesia
de Ermesinde, concelho de Valongo.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de consultado-
ria e de apoio à gestão e organização das empresas e prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de dez mil euros, dividido em quatro quotas: uma de sete mil euros, do
sócio Luís Miguel de Araújo, e três iguais de mil euros cada, uma de
cada um dos sócios Normando José de Araújo Vieira, Paulo Renato
Araújo Vieira e Mário Manuel Peres Reis.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de cem mil euros.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, a não sócios, carece do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia-geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia-geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Luís Miguel de Ara-
újo Vieira.

§ 3.º Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204454

CONSPLU — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 138/
20050318; identificação de pessoa colectiva n.º 507194527; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050408.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
signados os membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007:

Administrador único — José Manuel Cardoso Santos, casado; fiscal
único — Mendes, Ferreira & Soutinho, L.da, SROC, representada por
José Augusto Silva Mendes; fiscal suplente — Manuela Fernanda Bar-
roso Vilela Ferreira, solteira, maior.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2005

11 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204446

MANUEL MÁXIMO DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 03589/
930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503037265; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 01/20050408.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade, e, em consequência, o artigo 5.º
e § 1.º ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta à sócia Emília da Conceição Gomes
da Cunha Silva, Diogo Cunha e Silva e Amândio Cunha e Silva.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a intervenção da gerente Emília
da Conceição Gomes da Cunha Silva, ou com a intervenção conjunta
dos dois gerentes Diogo Cunha e Silva e Amândio Cunha e Silva.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

11 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204438

CARVALHA — FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07256/
960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503677817;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números
e data das apresentações: 04 a 06/20050414.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente Olga Cecília Resende Farpa da Silveira em 4
de Março de 2005, por renúncia.

Certifico que foi aumentado o capital social de € 49 879,78 para
€ 50 000, subscrito em dinheiro pelos sócios na proporção das res-
pectivas quotas e que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e em consequência o artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está dividido em duas quotas, uma com o valor de quaren-
ta mil euros pertencente ao sócio Fernando Jorge da Silva Teixeira e
outra com o valor de dez mil euros pertencente à sócia Patrícia Sofia
Neves Teixeira.

Mais certifico que foi designado gerente Fernando Jorge da Silva
Teixeira, em 4 de Março de 2005.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

15 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204527

ASSISLEADER — COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA
EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO, CONTABILIDADE

E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07618/
961022; identificação de pessoa colectiva n.º 503741868; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 05/20050323.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de € 5000 para € 50 000 subscrito em dinheiro:
pelo sócio Luís Manuel Pereira Esteves com € 28 300 e com € 1850
e pela sócia Vanessa Maria Barreto Neves dos Santos com € 14 850.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 4.º ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal
de trinta mil euros, e outra do valor nominal de três mil e quinhentos
euros, ambas pertencentes ao sócio Luís Manuel Pereira Esteves, e
uma do valor nominal de dezasseis mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Vanessa Maria Barreto Neves dos Santos.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos mil euros.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

29 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204225

TRINDADE & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2009/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502727756;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050330.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente José Francisco Pinto Correia, em 3 de De-
zembro de 2004, por renúncia.

31 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204314

TALHO DIAS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 359/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504317628;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20050407.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
alterou a sede para a Rua da Central de Balselhas, 814, Campo, Va-
longo.

8 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204411

CANTINHO DOS MIÚDOS — CENTRO DE EDUCAÇÃO
E ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 506803260; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20050405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 5 de Abril de 2005.

7 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2002204381

TÁXIS PORTOSINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 141/
20050401; identificação de pessoa colectiva n.º 507307364; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Nélson
Augusto Sousa Pinheiro, casado com Palmira Manuela Pinto Guedes
Ferreira da Costa; José Luís da Silva Pereira, casado com Cristiana Maria
de Sousa Pinheiro; Dionísio Fernando Ferreira Monteiro, casado com
Fátima Augusta Bessa dos Santos; a referida Palmira Manuela Pinto
Guedes Ferreira da Costa; a referida Cristiana Maria de Sousa Pinheiro;
a referida Fátima Augusta Bessa dos Santos, todos casados na comu-
nhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Táxis Portosinde, L.da
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2 — Tem a sua sede na Rua de Santa Margarida, 35, rés-do-chão,
freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou agências onde entenda
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros — transporte em tá-
xis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e quatro euros, dividido em seis quotas iguais, do valor
nominal de oitocentos e trinta e quatro euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em Assembleia geral, compete ao sócio José Luís da
Silva Pereira, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002204365

EXPOAGRO — SEMENTES E AFINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 145/
20050407; identificação de pessoa colectiva n.º 507031083; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050407.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Leonilda
Maria Martins da Rocha Ramos da Silva Moreira, separada judicial-
mente de Constantino José da Rocha Moreira, que fica a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXPOAGRO — Sementes e Afins,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Filipa de Vilhena, 118, rés-
-do-chão, na freguesia de Ermesinde, concelho de VaIongo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de sementes, pro-
dutos agrícolas e rações para animais domésticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
representado por uma só quota da única sócia, Leonilda Maria Mar-
tins da Rocha Ramos da Silva Moreira.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo, por isso, suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 — Fica desde já designada gerente a sócia Leonilda Maria Mar-
tins da Rocha Ramos da Silva Moreira.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade,
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204420

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE FREIRE E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 460/
20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505871882;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050407.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessaram as
suas funções de gerentes Leonel Manuel Amaral Freire e Ana Cristina
Rosas Barbosa Freire, em 2 de Abril de 2005, por destituição.

8 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204403

BALEIA BRANCA — CENTRO DE LAVAGEM
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 144/
20050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507248767; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050406.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Domin-
gos Fernando Marques Teixeira, casado com Maria de Lurdes Santos
Silva, na comunhão geral, e a referida Maria de Lurdes Santos Silva,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Baleia Branca — Centro de Lavagem
de Viaturas, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua das Herdades, 93, da freguesia de Erme-
sinde, concelho de Valongo.

2 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é centro de lavagem de viaturas, jet-wash e serviços
de apoio e comércio de óleos e lubrificantes e acessórios de lavagem
e limpeza de viaturas.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de vinte e
cinco mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Domingos Fernando Marques Teixeira e Maria de Lurdes Santos Silva.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são nome-
ados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
4 — Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade em

actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente,
fianças, letras, avales, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
de trezentos e cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socieda-
de não se dissolve continuando porém com os herdeiros do sócio
falecido ou representante do interdito, nomeando aqueles um de en-
tre si que a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
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2 — A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes em segundo.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204390

SMARTPACK — COMÉRCIO DE EMBALAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 143/
20050404; identificação de pessoa colectiva n.º 505721651; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050404.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
alterou totalmente o contrato tendo-se modificado em unipessoal,
passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SMARTPACK — Comércio de Emba-
lagens, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de São Vicente, 1967, fre-
guesia de Alfena, concelho de Valongo.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e representações
de produtos e equipamentos de embalagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Carlos da
Rocha e Sousa, desde agora nomeado gerente, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de dez vezes o capital
social.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204349

MOREIRA GONÇALVES & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 20 064/
730214; identificação de pessoa colectiva n.º 500197393; inscri-
ções n.os 30, 31 e 32; números e data das apresentações: 02 a 04/
20050404.

Certifico que, por referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade com renumeração total do
mesmo que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Moreira Gonçalves & Companhia, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é no Lugar da Igreja, freguesia do Campo, concelho
Valongo.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar fi-
liais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 4.º

 O objecto social consiste no exercício do comércio de gasolina,
óleos e produtos afins e pneus.

ARTIGO 5.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros, dividido em cinco quotas, sendo uma de quinze mil e oito-
centos euros, pertencente à sócia Moreira Gonçalves — Consultoria
e Gestão, S. A., duas de dois mil euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Joaquim Nogueira Moreira e Manuel Alberto Antunes
Amaro e duas de cem euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Armando dos Santos Marcelo e Elsa Cristina dos Santos Al-
meida.

ARTIGO 6.º

1 — Os gerentes serão designados pela assembleia geral.
2 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme vier a ser

deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Todos os actos e contratos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados:

a) Pelo gerente Francisco José Moreira Gonçalves;
b) Por dois gerentes;
c) Por um procurador, dentro dos poderes estabelecidos pelo órgão

deliberativo e constantes da procuração.

ARTIGO 8.º

 A divisão e a cessão, gratuita ou onerosa de quotas é livremente
permitida entre os sócios, porém a favor de estranhos, fica depen-
dente do consentimento da sociedade dado por forma autenticada.

ARTIGO 9.º

 Nenhum sócio pode exercer directamente ou por interposta pes-
soa, actividade congénere à da sociedade nem fazer parte de qualquer
outra com o objecto desta, salvo consentimento expresso da assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio desde que
a mesma tenha sido arrestada, penhorada, dada em penhor ou adjudi-
cada sem consentimento da sociedade ou desde que o sócio tenha
praticado qualquer acto que possa concorrer para a sua exoneração.

ARTIGO 11.º

As assembleia gerais são convocadas, por carta registada com avi-
so de recepção, dirigi para o domicílio dos sócios, com pelo menos
20 dias de antecedência em relação à data da sua realização, sem pre-
juízo de serem tomarem deliberações sem observância de formalida-
des prévias, desde que todos os sócios estejam presentes e manifes-
tem vontade que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado
assunto.

Mais certifico que foi nomeado secretário Manuel Cardoso Ferrei-
ra, casado; secretário suplente — Maria José Cardoso Ferreira, casa-
da, pelo prazo de 1 ano, em 30 de Março de 2005

Certifico ainda que foram designados os gerentes Joaquim Nogueira
Moreira, Manuel Alberto Antunes Amaro, Elsa Cristina dos Santos
Almeida e Armando dos Santos Marcelo, casado, em 30 de Março de
2005, para além do já nomeado gerente Francisco José Moreira Gon-
çalves

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

5 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204357

SOUSA PINTO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 786/
20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506493261; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 02/20050401.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e em consequência, o artigo 4.º,
n.os 1 e 2, ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria Fernanda Pinto de
Sousa Pereira e a Manuel José Pereira Pinto, já atrás identificado.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

4 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204330

COMENDADOR DOCE — PADARIA
E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 140/
20050401; identificação de pessoa colectiva n.º 507214110; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fernan-
do Jorge Paiva Rodrigues, solteiro, maior, e Fernando Manuel da Silva
Barbosa, solteiro, maior, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Comendador Doce — Padaria e
Confeitaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta do Comendador de
Matos, 145, freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

2 — Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encenadas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação quer em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto cafetaria, padaria e pastelaria. Fabri-
co próprio e cozedura de artigos de padaria e pastelaria, salão de chã.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de cinco mil euros, cada, pertencentes, uma a cada um dos
sócios Fernando Jorge Paiva Rodrigues e Fernando Manuel da Silva
Barbosa.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até cem mil euros, por deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, quando feita a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade, sendo conferido aos sócios não cedentes o direi-
to de preferência, em primeiro lugar e à sociedade, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral, podendo
ser nomeados gerentes pessoas estranhas à sociedade.

2 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.
4 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

veículos automóveis, celebração de contratos de leasing e tomar e dar
de arrendamento imóveis de e para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações sociais em so-
ciedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em caso de
insolvência do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou qualquer ou-
tro acto que afecte a livre disponibilidade da quota.

2 — A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último reportado a 31 de Dezembro.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204322

MARIA ALICE FERREIRA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 142/
20050401; identificação de pessoa colectiva n.º 507312503; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria Alice
Ferreira Moreira, casada com António Garcia Cardoso, na comunhão
geral, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Alice Ferreira Moreira,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Padre António Vieira, 16, Lu-
gar de São Paio, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de acabamento de cons-
trução civil, nomeadamente projecção de gessos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro 2002204373

VILA DO CONDE

PROFITÊXTIL — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01257/920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502673460;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/2812005.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi esta trans-
formada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

1.º

A sociedade adopta a denominação de PROFITÊXTIL — Indús-
tria de Confecções, S. A.
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2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, 2, freguesia de
Mosteiró concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples resolução do conselho de administração, po-
dem ser criadas agências, sucursais, filiais, ou outras formas de repre-
sentação em quaisquer outros pontos do território nacional ou no
estrangeiro, bem como deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade é a indústria de confecções em série, im-
portação, exportação e comercialização de artigos de moda, vestuá-
rio e afins e a prestação de serviços

4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital e acções

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 3 000 000
euros, representado por 3 000 000 acções, com o valor nominal de 1
euro cada uma

6.º

1 — O capital poderá ser representado por títulos de 1, 10, 50,
100 e 500 acções, que serão sempre assinados por dois administrado-
res.

2 — As acções poderão ser nominativas e ao portador.
3 — A sociedade pode vir a subscrever ou adquirir dentro dos limi-

tes da lei acções próprias.
4 — A sociedade poderá emitir obrigações tituladas ou, escriturais,

de todos os tipos prescritos na lei, incluindo as convertíveis em ac-
ções em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral
e dentro das condições ou limites autorizados por lei.

7.º

O capital da sociedade poderá ser elevado por uma ou mais vezes
por emissão de acções preferenciais sem voto por proposta do con-
selho de administração e dentro dos limites da lei (50 % do capital
social).

8.º

Preferência na subscrição

1 — Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem, ou nos
termos definidos pela assembleia geral.

2 — O accionista que não realizar integralmente, nos prazos esta-
belecidos, o capital que tiver subscrito ficará sujeito aos juros de mora
fixados pelo conselho de administração, durante o prazo de tolerân-
cia que o mesmo fixar.

3 — Findo o prazo referido no número anterior sem que o paga-
mento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à subs-
crição das novas acções a favor dos restantes accionistas, na propor-
ção das acções que já possuírem.

CAPÍTULO III

Administração e conselho fiscal

9.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três a cinco membros, accionistas ou
não, eleitos por quatro anos, que poderão ser reeleitos.

10.º

Cada administrador caucionará o exercício do seu cargo pela forma
que a assembleia geral deliberar.

11.º

As vagas que se derem no conselho de administração serão preen-
chidas até à primeira reunião da assembleia geral como ele resolver.

12.º

O conselho de administração terá um presidente pelo seus mem-
bros eleito.

13.º

Poderá o conselho de administração delegar todos ou parte dos seus
poderes num ou mais dos seus membros individualmente, bem como
constituir procurador não membro do conselho e até não sócio da
sociedade, cujos poderes serão definidos em acta ou procuração nota-
rial.

14.º

As resoluções do conselho de administração serão tomadas por
maioria de votos. O presidente, quando necessário, terá voto de de-
sempate.

15.º

Para que a sociedade fique obrigada serão necessárias, nos respecti-
vos documentos, duas assinaturas de dois administradores ou de um
administrador em conjunto com um procurador, com poderes para
tanto.

16.º

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um fis-
cal único e um suplente, eleito por um período de quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem qualquer
limitação.

17.º

A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja exercida
por um conselho fiscal, composto por um número ímpar de mem-
bros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos termos da
lei, eleitos por um período igual a quatro anos, sendo admitida a sua
reeleição

18.º

Os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e da
assembleia geral terão a remuneração que a assembleia geral lhes fi-
xar, ou por delegação desta, uma comissão de vencimentos fixada para
o efeito.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

19.º

A assembleia geral regularmente constituída representa a totalida-
de dos accionistas.

1.º As suas deliberações legalmente tomadas serão obrigatórias para
todos eles.

2.º A cada acção corresponde um voto.

20.º

A assembleia geral reunirá na sua sede ou em local indicado pelo
conselho de administração, ordinariamente, durante o 1.º trimestre de
cada ano e, extraordinariamente, sempre que o solicite e conselho de
administração ou o conselho fiscal ou quando o requeiram os accio-
nistas que representam pelo menos a quarta parte do capital social

21.º

Qualquer accionista com direito a tomar parte na assembleia geral
poderá fazer-se representar por outro accionista em iguais condições.
A representação constará de procuração bastante ou de carta ou do-
cumento assinado pelo representado e aceite pelo presidente da res-
pectiva mesa.

22.º

Haverá um presidente, um vice-presidente e um secretário da mesa
da assembleia geral, eleitos por quatro anos.

23.º

Para que qualquer assembleia geral ordinária ou extraordinária este-
ja regularmente constituída, e salvo os casos especialmente regulados
na lei, é necessário que estejam presentes ou representados accionis-
tas possuidores de, pelo menos, metade do capital social. Se não con-
seguir tal quórum, convocar-se-á nova assembleia geral, para se rea-
lizar dentro de 30 dias daquela data, que deliberará então com qualquer
capital representado.
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CAPÍTULO V

Ano social, lucros e fundos de reserva

24.º

O ano social é o ano civil, sendo os balanços e contas reportados
a 31 de Dezembro de cada ano.

25.º

Os lucros anuais apurados pelos balanços, deduzidos de todas as
despesas e encargos, inclusive os de quaisquer amortizações, terão
aplicação seguinte:

a) 50% cento para constituição e reintegração do fundo de reserva
legal, até atingir o limite fixado na lei;

b) As percentagens que a assembleia geral deliberar para constitui-
ção de outros fundos de reserva ou para conta nova;

c) O restante para dividendo às acções.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

26.º

No caso de dissolução da sociedade, a assembleia geral que a deliberar
nomeará os liquidatários, os seus poderes e prazos para a liquidação.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o quadriénio que hoje se inicia os
membros que integram os seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração:
Presidente — Eugénio Alberto Aguiar Albuquerque; vogais: Ana Bela

Ramalhão Coutinho Mota Albuquerque e Manuel António Castro e
Silva.

Conselho fiscal:
Fiscal único efectivo — Mendes, Ferreira Soutinho & Faria,

SROC, L.da, representada por José Pinto de Almeida Soutinho, ROC
n.º 144, casado, residente na Rua de José Maria Alves, 245, da fre-
guesia de Canidelo, do concelho de Vila Nova de Gaia; fiscal único
suplente — José Augusto da Silva Mendes, ROC n.º 473, casado, resi-
dente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4.º, cidade do Porto.

Assembleia geral:
Presidente — Nuno André Ramalhão Mota Aguiar Albuquerque;

secretária — Joana Ramalhão Mota Aguiar de Albuquerque Guerreiro.

Está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008120201

VILA NOVA DE GAIA

LUDOTUR — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 553; identificação de pessoa colectiva n.º 502506474; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/20020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital com 2410$ em dinheiro, subscrito pelo único sócio.

Mais certifico que foi a mesma transformada em sociedade unipes-
soal, regendo-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação LUDOTUR — Promoção Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, com sede na Estrada de Brito, 860, fregue-
sia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto promoção imobiliária, construção
civil, compra de imóveis para revenda, promoção comercial e publi-
cidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio Manuel Alves de Oliveira.

§ único. O sócio fica autorizado a fazer suprimentos à sociedade,
que vencerão ou não juros, bem como a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao triplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Manuel Alves de Oli-
veira, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial e em
agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127354

JOSÉ ALBERTINO PEREIRA CORREIA — CONSTRUÇÕES
E SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 194; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020731.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo seguinte contrato:

Constituição de uma sociedade unipessoal

Eu, José Albertino Pereira Correia, portador do bilhete de identi-
dade n.º 5823602, residente na Travessa da Castanheira, 36, Sangue-
do, Seixezelo, Santa Maria da Feira, casado com Maria da Conceição
da Silva Lopes, em regime de comunhão de bens, na qualidade de único
sócio da firma José Albertino Pereira Correia — Construções e Serra-
lharia Civil, Unipessoal, L.da, com o contribuinte n.º 504830449,
declaro que:

1 — Não sou sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal;
2 — A sociedade em causa não possui bens, para cuja transmissão

seja necessária escriturária pública;
3 — A sociedade vai ser constituída com o capital mínimo exigido

por lei, € 5000.
4 — O pacto social da sociedade em questão é composto pelos

artigos 1.º a 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Albertino Pereira Correia —
Construções e Serralharia Civil, Unipessoal, L.da, com sede na Rua das
Gandaras, 160, freguesia de Seixezelo, Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na montagem de trabalhos, de carpintaria e
de caixilharia, construções e serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à quota única detida pelo único sócio.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vencerão ou não
juros, conforme for deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente apenas a sua intervenção para obrigar a
sociedade.

2 — É designado gerente o sócio José Albertino Pereira Correia.

12 de Agosto de 2002. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127431

CASAEURO — COMÉRCIO DE UTILIDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 327/20021001; inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 06/20021001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CASAEURO — Comércio de Utilida-
des, Unipessoal, L.da, contribuinte n.º 506260917, e tem a sua sede
na Rua de Soares dos Reis, 537, freguesia de Mafamude, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de comércio a retalho de artigos não alimenta-
res, utilidades para o lar e outros produtos não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros representado por uma só quota do
seu único sócio Alcino Gomes da Silva, encontrando-se totalmente
realizado.

§ único. Para efeito do disposto n.º 4 do artigo 202 do Código das
Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira responsa-
bilidade que o capital de cinco mil euros já foi depositado numa conta
aberta no banco.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º
e do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Alcino Go-
mes da Silva, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade unipes-
soal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

ARTIGO 8.º

Declara ainda o outorgante:
Que fica autorizado desde já, a gerência ora nomeada a proceder ao

levantamento do capital social, depositado em nome da sociedade,
para fazer face aos custos com o registo, bem como aquisição de bens
de equipamento.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o respectivo regis-
to, no prazo de 3 meses.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000152882

SANTARÉM
BENAVENTE

HERDEIROS DE PEDRO BOTELHO NEVES
SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 255/
871228; identificação de pessoa colectiva n.º 501913939; núme-
ros e datas das apresentações: 01/010706 e 06/020328.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/010706.
Facto: reconduzida a gerência para o ano de 2001/02 — delibera-

ção de 5 de Março de 2001.
Inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 15/141201.
Facto: aumento de capital, redenominação de capital e alteração

parcial do pacto.
Termos da alteração: capital aumentado em 502 410$ euros, por

entrada em dinheiro, passando o capital de 500 000$ para 5000 eu-
ros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º que passa a ser
do seguinte teor:

CAPÍTULO III

Capital social, composição, cessão, divisão
e amortização das quotas

ARTIGO 11.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, correspondente ao valor
das quotas subscritas pelos sócios:

a) A quota do sócio Francisco d’Avillez Botelho Neves é de dois
mil e quinhentos euros, em dinheiro.

b) A quota do sócio Pedro de Avillez Botelho Neves é de dois mil
e quinhentos euros, em dinheiro.

2 — Nenhum sócio poderá ser detentor de mais de metade do ca-
pital social, nem o montante da quota mínima e máxima exceder a
relação um para seis.

3 — Não serão exigíveis aos sócios prestações suplementares de
capital, no entanto qualquer deles poderá fazer à sociedade os supri-
mentos de que esta carecer, nas condições que forem acordadas em
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — Nenhum sócio poderá ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta, gratuita ou onerosamente, a estranhos ou a outros sócios, sem
prévio consentimento da sociedade, dispondo os sócios e aquela em
segundo lugar, do direito de preferência na sua aquisição.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota dará conhecimento à
sociedade, por meio de carta registada com aviso de recepção, indi-
cando o preço e demais condições e a identidade o cessionário, de-
vendo a assembleia geral deliberar no prazo de 30 dias e informar da
sua decisão o cessionário e todos os sócios, quanto a estes para efei-
tos do seu direito de preferência, caso pretendam, o qual deverá ser
exercido no prazo de 10 dias.

3 — A assembleia geral tomará a sua decisão após apreciar as con-
sequências da cessão da quota sobre a organização, estabilidade e ac-
cionamento da sociedade, só podendo, em todo o caso, autorizá-la
desde que observado o no artigo 10.º

4 — Se a assembleia geral não autorizar a cessão da quota, e bem
assim no caso de exoneração ou exclusão de sócios ou não admissão
de herdeiros, não pretendendo à sociedade ou qualquer dos sócios,
proporcionalmente às respectivas quotas, exercer o direito de prefe-
rência, ela será amortizada. A amortização considera-se feita pela
outorga da respectiva escritura ou pelo depósito do preço ou da pri-
meira prestação do mesmo, caso tenha sido deliberado o pagamento
em prestações.

5 — A sociedade tem o direito de amortizar, pelo seu valor nomi-
nal, as quotas que sejam arroladas, arrestadas, penhoradas ou sujeitas
a serem vendidas judicialmente.

6 — A divisão de quotas, ainda que por herdeiros, necessita do
consentimento da sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000082855
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CARTAXO

OPTIFORMA — CENTRO DE ESTÉTICA
E FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01108/
931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503192589;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 06 e 09/20050323.

Certifico que Zulmira de Almeida Rafael Lopes Camilo, casada,
Manique do Intendente, Azambuja, cessou funções de gerência na
sociedade em epígrafe, por renúncia em 11 de Março de 2005.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 9.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros
e noventa e quatro cêntimos e corresponde à soma de três quotas,
duas iguais de quatro mil cento e cinquenta e seis euros e sessenta e
cinco cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios Paula Cristi-
na Ferreira Teixeira Pinto, divorciada, residente na Urbanização Va-
randas do Balsemão, bloco 5, subcave, esquerdo, Sé, Lamego, Francis-
co José e Sousa, divorciado, residente na Urbanização da Quinta de
São João, bloco A, rés-do-chão, esquerdo, Sé, Lamego, e outra de qua-
tro mil, cento e cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos,
do sócio Rafael dos Santos Gatto, solteiro, maior, residente na Urba-
nização do Paraíso, bloco 9, 8.º, C, Almacave, Lamego.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme o que for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
apenas necessária a assinatura conjunta de dois gerentes para obrigar
validamente a sociedade.

O texto do contrato social actualizado ficou depositado na pasta
da sociedade em epígrafe.

15 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006645617

MAISUM — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01815/
20050307; identificação de pessoa colectiva n.º 507155688; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050307.

Certifico que Ari Paim Júnior, casado com Ivone Maria Gomes Brito
Coelho Paim, separação de bens e Gianpaolo Gomes Paim, solteiro,
maior, ambos residentes na vivenda Pug’s Village, Valmosqueiro,
Cartaxo, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MAISUM — Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Vivenda Pug’s Village, no lugar
de Valmosqueiro, freguesia e concelho do Cartaxo.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada, den-
tro do mesma concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para este fim e promoção imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de trinta mil euros, do sócio Ari Paim Júnior, e uma do valor
nominal de vinte mil euros do sócio Gianpaolo Gomes Paim.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência é exercida por ambos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham
a ser por eles designadas e é remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja a
natureza ou objecto bem como no capital de sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas e des-
de que em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio
dessa sociedade.

15 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006645579

CIENCIAMETRICS — CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01817/
20050323; identificação de pessoa colectiva n.º 506615553; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050323.

Certifico que Alexandre Paulo Fernandes Varela Simões Caldas,
casado com Susana Isabel Gueifao Colaço Caldas, comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua do Progresso, 31, 3.º, esquerdo, Cartaxo e T.
Média — Tecnologias de Informação, L.da, com sede na Rua do Pro-
gresso, 31, 3.º, esquerdo, Cartaxo, constituíram a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CIENCIAMETRICS — Ciência,
Tecnologia e Inovação Editores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Soares, Edifício
Quinta das Pratas, rés-do-chão, Loja 4, freguesia e concelho do Car-
taxo.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do, aos negócios sociais, mais convenha e, adquirir berma móveis e
imóveis, participar em quaisquer sociedades, mesmo com objecto di-
ferente do seu e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em
agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a edição de publicações, electrónicas e
não electrónicas, nos domínios da ciência, tecnologia e inovação.
Prestação de serviços de consultoria de inovação e desenvolvimento
tecnológico. Criação, promoção, comercialização e distribuição de
conteúdos Internet, em suporte digital e outros, nos domínios da ciên-
cia, tecnologia e inovação.

Desenvolvimento de actividades de investigação e desenvolvimen-
to tecnológico nos domínios da Ciência, Tecnologia e Inovação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, de valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, fica a cargo dos gerentes.

2 — Por simples deliberação da assembleia geral poderão ser no-
meados gerentes, inclusive de entre estranhos à sociedade, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Alexandre Paulo Fernandes Varela
Caldas.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura apenas de um gerente.

ARTIGO 5.º

Quando a Lei não exija outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e poderão ser-lhes exigíveis prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do montante deste.

ARTIGO 7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, que tem o direito de preferência, a sociedade em primeiro
lugar e os sócios em segundo nos termos e condições fixadas na Lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legitários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, formado por maioria em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros
estranhos à sociedade.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não foi
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data de falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

14 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006645625

REBELO & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01799/
930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503020494; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 01/20041122.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato social da socie-
dade em epígrafe, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Rebelo & Assunção, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua do Algar, 1, A, na freguesia e concelho do Cartaxo.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

6 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2006644971

CORUCHE

TRANSPORTES FRANCISCO JOSÉ SALDANHA
MACHADO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Coruche. Matrícula n.º 00481/
900530; identificação de pessoa colectiva n.º 500487243; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 12/260302.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à alteração do pac-
to social quanto ao artigo 4.º dos estatutos, em consequência da rede-
nominação do capital social em euros, passando este a ter actualmen-
te a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
€ 49 879,78, corresponde à soma de duas quotas de € 24 939,89, cada,

pertencente uma ao sócio Joaquim António Brasileiro e outra à sócia
Custódia Santos Silva Lamas Brasileiro.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000083994

CONSTRUÇÕES ESGUEIRA & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00883/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504142488; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/260302.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 602 410$, integralmen-
te realizada em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
quotas, donde resulta o montante de € 1 002 410$, redenominação
do capital social em euros e alteração parcial do contrato quanto ao
artigo 3.º dos estatutos, que passou a ter actualmente a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de € 5000
e corresponde à soma de duas quotas iguais de € 2500 cada uma,
pertencente uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2002. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000084779

ENTRONCAMENTO

EUROBASTÃO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 8, C, Entroncamento.

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 00409; identificação de pessoa colectiva n.º 503638706; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/050412.

Certifico que foi dissolvida a referida sociedade e feita a sua liqui-
dação, com a aprovação das contas em 30 de Março de 2005.

13 de Abril de 2005. — A Conservadora Destacada, Almerinda da
Conceição Esteves Rolo de Andrade. 2000150209

CANTO DOS FRESCOS — COMÉRCIO DE CARNES
E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Maruja, 39, lote 10, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, Entroncamento.

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 00819; identificação de pessoa colectiva n.º P 507223144; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

Hélder António Pelarigo Amendoeira, maior, natural da freguesia
de Aveiras de Baixo, concelho de Azambuja, residente na cidade do
Entroncamento, na Avenida das Forças Armadas, Rua da Projectada,
11, contribuinte n.º 209930470, constituiu uma sociedade comercial
unipessoal por quotas que adopta a firma Canto dos Frescos — Co-
mércio de Carnes e Derivados, Unipessoal, L.da

Estatutos da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Canto dos Frescos — Co-
mércio de Carnes e Derivados, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de carnes, derivados
e produtos congelados.
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2 — A sociedade pode participar em sociedades com objecto dife-
rente do referido no número anterior, em sociedades reguladas por lei
especial, em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede social na Rua da Maruja, 39,
Lote 10, Nossa Senhora de Fátima, freguesia e concelho do Entron-
camento, podendo transferir a sua sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes e podendo criar delegações ou outro tipo
de representação social onde e quando a gerência o determinar.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondendo a uma quota de igual valor, pertencente a
Hélder António Pelarigo Amendoeira.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de dez vezes o valor do capital social, desde que tal
seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade é exercida pelo sócio Hélder António
Pelarigo Amendoeira, que fica desde já nomeado e dispensado de cau-
ção.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do único gerente.
3 — O gerente poderá exercer também poderes de gerência nou-

tras sociedades.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Conservadora Destacada, Almerinda da
Conceição Esteves Rolo de Andrade. 2000150195

CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA, L.DA

Sede: Loja 25, Centro Comercial Túnel, Rua de Rui Luís Gomes,
Entroncamento.

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 00697; identificação de pessoa colectiva n.º 505972115; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 04/050411.

Certifico que a referida sociedade reforçou o capital social e, em
consequência, alterou o artigo 4.º do pacto social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 250 000 e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de € 249 250, pertencente ao sócio Carlos Alberto Lopes
Pereira e outra com o valor nominal de € 750, pertencente à sócia
Emília Manuel Alves Fernandes.

Está conforme o original.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

12 de Abril de 2005. — A Conservadora Destacada, Almerinda da
Conceição Esteves Rolo de Andrade. 2000150187

CENINTEL — CENTRO DE INTELIGÊNCIA FORMATIVA,
ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, Edifício G, Campus
Escolar do Entroncamento, Entroncamento.

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 00 818; identificação de pessoa colectiva n.º P 507261682;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050406.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CENINTEL — Centro de Inteli-
gência Formativa, Ensino e Formação Profissional, L.da, e tem a sua

sede na Avenida de D. Afonso Henriques, Edifício G, no Campus Es-
colar do Entroncamento, freguesia e concelho do Entroncamento.

2 — A sede social poderá ser deslocada, por decisão da gerência,
para qualquer outro local do mesmo concelho ou de concelho limí-
trofe, podendo igualmente a gerência criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, em território nacional
ou estrangeiro.

3 — A sociedade pode adquirir quotas próprias, nos termos da lei,
e bem assim participar na subscrição ou aquisição em quaisquer outras
sociedades, com idêntico ou diferente objecto, agrupamentos com-
plementares de empresas e sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o ensino e formação profissional, a
organização, valorização e consultadoria, na área do ensino e forma-
ção profissional, o desenvolvimento e gestão de estabelecimentos de
ensino, e a produção e edição de materiais pedagógicos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quarenta
mil euros e divide-se em duas quotas, sendo uma do valor de vinte e
quatro mil euros, pertencente à sócia Maria Manuela Henriques Car-
los, e outra do valor de dezasseis mil euros, pertencente ao sócio
Adelino Manuel Serras.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade perante terceiros,
em juízo, ou fora dele, compete a um ou mais gerentes, eleitos em
assembleia geral.

2 — Os gerentes são ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

3 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos ou contratos:
a) Pela intervenção de um gerente, em actos de mero expediente;
b) Pela intervenção de um gerente de acordo com os poderes que

lhe tenham, para o efeito, sido delegados pelos demais gerentes;
c) Pela intervenção de um ou mais mandatários no âmbito dos

poderes que lhes sejam conferidos no respectivo mandato.
4 — São actos de mero expediente tudo quanto se relacione com o

Ministério da Educação, matrículas escolares, declarações, certidões,
boletins de inscrição para exames, termos de aptidão, requerimentos
e exposições em nome da sociedade, ou dos colégios, externatos, es-
colas ou outros estabelecimentos onde a sociedade desenvolva a sua
actividade.

ARTIGO 5.º

As deliberações concernentes à distribuição de lucros do exercício
livremente distribuíveis são livremente tomadas por deliberação dos
sócios por maioria simples, sem sujeição a quaisquer limites.

ARTIGO 6.º

1 — A cessação de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livre-
mente permitida.

2 — A cessação, total ou parcial, de quotas a favor de estranhos,
depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à qual é re-
servado o direito de preferência em primeiro lugar e aos restantes
sócios em segundo.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial;
c) Por oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) No caso de insolvência do titular da quota, judicialmente decla-

rada;
e) Por incumprimento do respectivo titular, por qualquer forma,

das disposições do contrato social e das deliberações sociais.
2 — Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro.

3 — A contrapartida a pagar pela amortização será a que for con-
vencionada no caso de acordo e a que resultar no último balanço, nos
outros casos, salvo se de outro modo resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 8.º

Os sócios, independentemente dos seus cargos dirigentes, poderão
exercer outras actividades, entre as quais a docência, nos colégios,
extrenatos, escolas ou outros estabelecimentos de ensino ou forma-
ção, com preferência a outros docentes.
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ARTIGO 9.º

Os balanços serão anuais e fechados, dentro do prazo legal, com
referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica autorizada a criar estabelecimentos de ensino ou
formação, no âmbito do objecto, cumpridas que sejam todas as for-
malidades legais inerentes.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Conservadora Destacada, Almerinda da
Conceição Esteves Rolo de Andrade. 2000150160

GOLEGÃ

JOSÉ GALRINHO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 502202920; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20050412.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2007812835

GOLEGÃCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00 778/
020724; número e data da apresentação: 04/020724.

Certifico que entre José Oliveira casado com Maria Helena Rodri-
gues Martins Oliveira, na comunhão de adquiridos e Maria Leonor
Lopes Catarino, divorciada, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma GOLEGÃCAR — Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Variante, Estrada
Nacional n.º 243, freguesia e concelho da Golegã.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio, compra e venda de auto-
móveis.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dois mil e qui-
nhentos euros, uma de cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social

§ 2.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral. Ficam desde
já nomeados gerentes os sócios José Oliveira e Maria Leonor Lopes
Catarino.

§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem, basta a assinatura de um só
gerente.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, esta em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em seguida, terão direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, serão
convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 1000120881

MAÇÃO

C. I .  P.  V. — CENTRO INSPECÇÕES PERIÓDICAS
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 117/
941102; identificação de pessoa colectiva n.º 503471089; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/050413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 26 de Novembro de 1999.

15 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Filomena
Serras Gonçalves Piçarra. 2005207560

MARIA FILOMENA MATEUS CONDE DE MATOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 300/
050407; identificação de pessoa colectiva n.º P 505873249; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050407.

Certifico que Maria Filomena Mateus Conde de Matos, casada com
José Henrique de Matos, na comunhão adquiridos, constitui a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato que se segue:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Filomena Mateus Conde de Matos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pina Falcão, 12, rés-do-
-chão, em Mação, freguesia e concelho de Mação.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede livremente dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação.

2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante, café, casa de chá
e pastelaria.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, que corresponde a uma única quota da sócia.

4.º

1 — A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado, fica atribuída à única sócia, desde já nomeada
gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Manuel Castelo
Galinha. 2005207578

OURÉM

FRENITRANS — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325299; averbamento n.º 5
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e data das apresenta-
ções: 03 e 04/20050404.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Luísa Maria Branco Ribeiro, por
destituição.

Data: 24 de Março de 2005.
Nomeação de gerente com capacidade profissional:
Gerente nomeado — Vasco Rodrigo André Duarte Nunes, solteiro,

maior.
Data da deliberação: 24 de Março de 2005.

Conferido, está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971859
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VILARCORTES — TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres,
N. S. Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Vítor Inácio Vieira Dias, por re-
núncia.

Data: 15 de Março de 2005.

Conferido, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971867

IMPACTO VERDE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 61, rés-do-chão,
esquerdo, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 504395750; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 16/20050310.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu arti-
go 2.º, a qual passa a ser a seguinte:

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

14 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971565

ELFEMIA — COMÉRCIO DE BIJUTERIA, L.DA

Sede: Rua de Carvalho de Araújo, 8 e 10, Centro Comercial de
Ourém Real, rés-do-chão, loja 9, N. S. Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 506639100; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 03/20050401.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 29 de Março de 2005.

Conferido, está conforme.

14 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971840

REIS & RIBEIRO — PUBLICIDADE E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua dos Sobreiros, Pederneira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 506428648; inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 14 e 15/20050331.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu
artigo segundo, a qual passa a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto social a publicidade, artes gráficas,
composição informática e actividades afins; comércio a retalho, con-

sultoria e assistência de equipamento informático e serviços de assis-
tência em software de comunicação.

Foi designado gerente: Rui Manuel Arroz Henriques.
Data da deliberação: 7 de Março de 2005.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

7 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971832

IMOBILIÁRIA IDEAL DE VILAR, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01 762;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652613; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/20050405.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes: Álvaro dos Santos Fernandes e
Manuel Norberto dos Santos Mendes dos Reis, por renúncia.

Data: 19 de Janeiro de 2005.
Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu

artigo quarto, a qual passa a ser a seguinte:

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de quem ai for nome-
ado, encontrando-se os sócios já nomeados gerentes;

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes,
sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente Álvaro Hermenegildo
de Faria Eugénio, salvo nos actos de mero expediente, em que basta
a assinatura de um só gerente;

Foram nomeados gerentes: Rogério Reis Faria e Virgílio Reis Faria.
Data da deliberação: 19 de Janeiro de 2005.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

15 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971875

TECNITIMA — MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 9 de Junho, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 503555983; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 02/20050406.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 25 000 euros para 75 000 euros

tendo em consequência sido dada nova redacção aos seus
artigos primeiro e terceiro, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a ter a firma TECNITIMA — Máquinas de
Movimentação, L.da

2 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de 9 de Junho, na
vila e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do
valor nominal de trinta e cinco mil euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Júlio João dos Santos Camilo Alves e Ana Rita de
Almeida Vieira e uma do valor nominal de cinco mil euros, perten-
cente à sócia Timatractores Industriais, Agrícolas e Máquinas para
Madeiras, S. A.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971735

V. M. AGOSTINHO PEREIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo das Tílias, 15, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02 729;
identificação de pessoa colectiva n.º 507225660; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20050324.

Certifico que, Vítor Manuel Agostinho Pereira, casado com Ana
Marlene Gonçalves Gomes, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de António Pereira Afonso, 14, 4.º, direito, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém, constituiu uma sociedade comercial uni-
pessoal por quotas, que se regerá pelos artigos constantes no pacto
social seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma V. M. Agostinho Pereira, Construção
Civil, Unipessoal, L.da, é uma sociedade comercial sob a forma uni-
pessoal por quotas.

2.º

A sua sede é no Largo das Tílias, 15, no lugar e freguesia de Caxa-
rias, concelho de Ourém.

3.º

O seu objecto social é o de construção e engenharia civil; aluguer
de máquinas e equipamentos para a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma única quota pertencente ao sócio
Vítor Manuel Agostinho Pereira.

5.º

A gerência da sociedade, pertence a um ou mais gerentes, remune-
rada ou não, a serem eleitos em assembleia geral, nomeando-se desde
já como gerente, o sócio Vítor Manuel Agostinho Pereira, para o
exercício da mesma, bastando a sua assinatura para obrigara sociedade
em todos os seus actos e contratos, podendo também a respectiva
escolha recair sobre pessoas estranhas à sociedade.

6.º

Fica expressamente autorizada a realização de negócios jurídicos
entre o sócio único e a sociedade, nos termos legais, nomeadamente
de acordo com o disposto no artigo 270.º-f do Código das Sociedades
Comerciais.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
ça, e igualmente, poderão ser feitas à Caixa Social, prestações suple-
mentares de capital, até ao décuplo do capital social.

Conferido, está conforme.

7 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006971751

BRITAS MOITA NEGRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680196; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 47/20020327.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Foi alterado totalmente o pacto da sociedade, que passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a ter a firma Britas Moita Negra, L.da, e
mantém a sua sede na Estrada de Minde, sem número, na cidade e
freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho onde fica estabelecida, ou para concelhos
limítrofes e poderão ser abertas sucursais, delegações, ou estabeleci-
mentos, em qualquer local do território nacional, ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém o seu objecto, que consiste na actividade de
aterros, desaterros, britas, areias, tratamento de resíduos sólidos não
tóxicos e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertencerá a quem vier a ser desig-
nados em assembleia geral.

2 — O sócio Nuno Miguel Neves dos Prazeres mantém as suas fun-
ções de gerente, ficando desde já nomeada gerente a não sócia, Lídia
Neves de Oliveira Prazeres, casada, residente no lugar de Boleiros,
freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferido, está conforme.

23 de Abril de 2002. — A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000067899

QUINTA DA ALCAIDARIA-MOR — TURISMO
E AGRICULTURA, L.DA

Sede: Quinta da Alcaidaria-Mor, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01 330;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538434; inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 12 e 13/20020211.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato
O capital social foi aumentado de 900 000$ para 5000 euros, ten-

do em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, que
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerário
é de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota de mil cento e onze euros e quinze cêntimos, pertencentes em
contitularidade, aos sócios Maria Teresa José Bastos Braamcamp de
Mancelos Vieira e Vasconcelos, Maria do Rosário Mancelos Vieira e
Vasconcelos, Luís António de Mancelos Magalhães e Vasconcelos,
Maria Teresa Mancelos Magalhães e Vasconcelos Proença de Melo,
Vasco Luís Braamcamp de Mancelos Magalhães e Vasconcelos, Ana
Mafalda de Mancelos Magalhães e Vasconcelos, Nuno Braamcamp de
Mancelos Magalhães e Vasconcelos e Francisco Mancelos de Maga-
lhães e Vasconcelos;

Uma quota de quinhentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e
cinco cêntimos pertencentes a sócia Maria do Rosário Mancelos Vi-
eira e Vasconcelos; uma quota de quinhentos e cinquenta e cinco eu-
ros e cinquenta e cinco cêntimos pertencentes ao sócio Luís António
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de Mancelos Magalhães e Vasconcelos; uma quota de quinhentos e
cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos pertencentes à
sócia Maria Teresa Mancelos Magalhães e Vasconcelos Proença de
Melo; uma quota de quinhentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta
e cinco cêntimos pertencente ao sócio Vasco Luís Braamcamp de
Mancelos Magalhães e Vasconcelos; uma quota de quinhentos e cin-
quenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos pertencentes à
sócia Ana Mafalda de Mancelos Magalhães e Vasconcelos; uma quota
de quinhentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos
pertencentes ao sócio Nuno Braamcamp de Mancelos de Magalhães e
Vasconcelos, uma quota de quinhentos e cinquenta e cinco euros e
cinquenta e cinco cêntimos pertencente ao sócio Francisco Mancelos
de Magalhães e Vasconcelos.

Conferido, esta conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

12 de Junho de 2002. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000086316

SANTARÉM

FILSTONE — COMÉRCIO DE ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 305/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506061590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120183

VERÍSSIMO & CASTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 715/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504716298.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

24 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120817

BRÁS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01 538/
830207; identificação de pessoa colectiva n.º 501353828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120221

OHA — OLEOHIDRAULICA APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 417/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504054538.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120213

PEDRO JOÃO DOS SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 622/
990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504692623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120485

BAU DA RAINHA — COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02 301/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502491051.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

21 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120647

NOBRE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 005/
950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503429082.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

11 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010137485

CONSTRUÇÕES JORGE & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 643/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504440322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

11 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010137477

M. A. LOPES D’AVÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01 005/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 500659400.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120124

LÚCIA & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 387/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504007998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

17 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120167

RIBAGOL — COMERCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 465/
030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506521419.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010136934

CENTRAC — CENTRO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 069/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503551732.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010136977

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO LOUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 289/
020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

24 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120663

SOCIEDADE AGRÍCOLA IRMÃOS MEIRELES
& CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 252/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506014150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120426

SOCIEDADE AGRÍCOLA AGOSTINHO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 253/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506014134.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120434

LETA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02 685/
930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502963131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010138007

HÉRCULES — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02 592/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502846364.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

15 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120019

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DA CANOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 254/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506009653.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120469

RIBADIAL — CLÍNICA DE DIÁLISE DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01 525/
830117; identificação de pessoa colectiva n.º 501360719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

24 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120809

VASVERDE — CONSULTADORIA E APOIO TÉCNICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 923/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503076546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120701

TRANSPORTES LOPES NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 998/
010411; identificação de pessoa colectiva n.º 504844660.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120450

JOÃO DIOGO NOGUEIRA & ASSOCIADOS
CONSULTORES EM ECONOMIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 879/
000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505105314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120698

SOCIEDADE AGRÍCOLA MEIRELES & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 255/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506009661.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

24 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120671

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA JOÃO ISIDORO
CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02 252/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502419148.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120442

MJ & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03 654/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504469347.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

18 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120507

SOCIEDADE AGRÍCOLA ALTO DO VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04 262/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505833530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2003.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010136950

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DOS CARVALHOS, L.DA

Sede: Rua de Rui Coelho, 13, 1.º, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00 378/921216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502883154; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 03/
021202.

Certifico que a sociedade supra alterou os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º,
7.º, 8.º e 10.º, que passaram a ter a seguinte redacção, e que foi nome-
ado gerente da mesma sociedade o não sócio Fernando Augusto Cai-
xas, divorciado, residente na Estrada Nacional n.º 5, Quinta do Moi-
nho do Vento, Alcácer do Sal.

1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade Agrícola da Herdade
dos Carvalhos, L.da, tem a sua sede na Rua de Rui Coelho, 13, 1.º,
freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do Sal, e durará por tempo
indeterminado à contar de hoje.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá, sempre que os interesses so-
ciais o justifiquem, deslocar a sede social para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.

§ 2.º Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade
criar ou instalar delegações, sucursais ou agências, em qualquer local
do território nacional ou estrangeiro.

2.º

O seu objecto é a exploração agrícola.
§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-

dades, e associar-se, pela forma que entender, mais conveniente, a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, ainda que com objecto
diferente do seu, e colaborar com elas através da sua direcção ou fis-
calização ou nelas tomar interesse sob qualquer forma.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, e corresponde à soma de três quotas com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencente uma a cada
um dos sócios Fernando Paulo Eugénio Caixas António Manuel Eu-
génio Antunes Pais e Carlos Miguel Eugénio Caixas.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio sempre que
se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, interdito ou inabilitado por

sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo pessoa colectiva,
ter sido dissolvida;

c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação judicial e o sócio seu titular não obtenha o levanta-
mento dessas providências até ao momento da deliberação;

d) Infracção às normas legais ou estatutárias que regem a cessão de
quotas

e) A quota for objecto de partilha subsequente a uma acção de di-
vórcio ou separação judicial de pessoas e bens do seu titular, na hipó-
tese de ser adjudicada ao cônjuge não sócio.

7.º

Nos casos previstos no artigo anterior, e salvo acordo em contrá-
rio, para efeitos de se determinar a contrapartida da amortização
recorrer-se-á ao último balanço aprovado.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que esta care-
cer, mediante as condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

10.º

1 — A gerência da sociedade cabe ao gerente ou gerentes designa-
dos em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme por esta
for deliberado.

2 — A sociedade obriga-se activa e passivamente, em todos os seus
actos e contratos, com a assinatura dos gerentes.

O texto do contrato na sua redacção actualizado ficou depositado
na pasta respectiva.

5 de Dezembro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2001337094

ALCOCHETE

ROTA 3000 — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS E EXPLORAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 88, letra B, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00435/040302; identificação de pessoa colectiva n.º 505903130;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 06/050405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
alteração parcial do pacto com aumento de capital:

N.º 4 — Apresentação n.º 06/050405.
Facto: alteração parcial do pacto com aumento de capital.
Montante do reforço: 10 000 euros subscritos e realizados em di-

nheiro pelo sócio António Manuel Rosado Videira e pelo novo sócio
Vítor Manuel Salgueiro Rosado.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 20 000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Fragoso do Couto Henriques com uma

quota no valor nominal de 2 500 euros; António Manuel Rosado
Videira com uma quota no valor nominal de 10 000 euros; Vítor
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Manuel Salgueiro Rosado, casado com Dora Maria Pereira Carapinha
Rosado, na comunhão de adquiridos, residente em Casas São Louren-
ço, 4, Arroteias, Alhos Vedros, Moita, com uma quota no valor no-
minal de 7500 euros.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721260

CORTES E CORTES, L.DA

Sede: Rua do Vale de Mouros, lote 12, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00359/270401; identificação de pessoa colectiva n.º 505437015;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/070405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
alteração parcial do pacto com aumento de capital:

N.º 2 — Apresentação n.º 01/070405.
Facto inscrito: Alteração parcial do pacto com aumento de capital.
Montante do reforço: 25 000 euros, por conv. suprimentos.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 30 000 euros.
Sócios e quotas: Paula Cristina Laorden Ferreira da Rocha de Ma-

tos Cortes e Carlos Alberto Matos Cortes, cada um com uma quota
no valor de 15 000 euros.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721279

GOMES E GUEDES — REVESTIMENTOS
DECORATIVOS, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00042/900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502268131;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 05/050405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
alteração parcial do pacto com aumento de capital:

N.º 6 — Apresentação n.º 05/050405.
Facto: Alteração parcial do pacto com aumento de capital.
Montante do reforço: 82 992,58 euros, subscrito e realizado em

dinheiro pelo sócio Laurentino Gomes Farrelo.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 87 992,58 euros.
Sócios e quotas: Maria do Rosário Fonseca Guedes Farrelo, com

uma quota no valor de 2500 euros, e Laurentino Gomes Farrelo, com
uma quota no valor de 85 492,58 euros.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721252

TOTALPORTA — PORTAS & AUTOMATISMOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Avenida de D. Manuel I, 20-A, rés-do-chão, 2890
Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00473/930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503012645;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 01/050405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
renúncia à gerência:

N.º 7 — Apresentação n.º 01/050405, averbamento n.º 1.
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua do Professor Santos Nunes, 113, loja D, freguesia e con-

celho de Alcochete.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721287

FREEPORT LEISURE (PORTUGAL), S. A.

Sede: Pinhal da Areia, Estrada Nacional n.º 119, quilómetro 1,5,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00289/020200; identificação de pessoa colectiva n.º 504780034;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/300305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º:

Apresentação n.º 01/300305.
Facto: Alteração parcial de pacto.
Artigo Alterado: 3.º
Objecto: Consiste na gestão de imóveis próprios, na promoção,

desenvolvimento e gestão de projectos imobiliários, implantação, gestão
e exploração de áreas comerciais, de lazer ou desportivas, arrenda-
mentos e compra e venda de imóveis e desenvolvimento de todas as
actividades com estas relacionadas.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721244

RAMOS & BRUNO, L.DA

Sede: Urbanização Canto do Pinheiro, Rua de Fernando Pessoa,
lote 64, 100, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00667/250205; identificação de pessoa colectiva n.º 504985574;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/290305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do pacto social quanto ao artigo 1.º:

Apresentação n.º 01/290305.
Facto: Alteração parcial de pacto.
Artigo alterado: artigo 1.º
Sede: Urbanização do Canto do Pinheiro, Rua de Fernando Pessoa,

lote 64, 100, freguesia e concelho de Alcochete.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008340759

SEABRA — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Sítio da Lagoa do Láparo, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00127/961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503764795;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/220305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º, por escritura lavrada
no Cartório Notarial do Centro Formalidades das Empresas de Setú-
bal, a fl. 29 do Livro n.º 247:

Apresentação n.º 01/220305.
Facto: Alteração parcial de pacto.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Manuel Feliciano Seabra e Arcelina Ma-

ria Silva dos Santos Seabra, cada um com uma quota no valor nomi-
nal de 2500 euros.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721236

PASTELARIA CAFETARIA O SALINEIRO, L.DA

Sede: Rua de 17 de Janeiro, 19, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00392/030801; identificação de pessoa colectiva n.º 505539497;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 02 e 03/
041104.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
renúncia à gerência:

N.º 1 — Of. Apresentação n.º 02/04112004, averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Maria Gracinda da Conceição Go-

mes Sousa Pinto, por renúncia, em 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007721325

ALMADA

PILAR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 700/
20050203; identificação de pessoa colectiva n.º 507247612; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050203.

Certifico que entre Maria de Fátima Pinto da Silva Bem-Haja e
Adelina da Conceição Terroa Pilar, foi constituída a sociedade acima
referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pilar — Comércio de Produtos
Congelados, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Luís da Cruz, 12,
loja, Almada, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de pro-
dutos congelados e bens alimentares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada uma
das sócias.

2 — Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

3 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008153363

BARREIRO

LUCILAR — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03138/
020531; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
020531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LUCILAR — Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua de 20 de Abril, 20-A, freguesia da Verdere-
na, concelho do Barreiro.

3.º

O objecto social é mediação imobiliária.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e é representado por uma única quota desse valor
nominal pertencente à sócia Maria Lúcia Teixeira do Pombal Ferrei-
ra.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, pertence à única sócia, desde já nome-
ada gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

6.º

Ficam autorizados os negócios jurídicos entre a sócia e a própria
sociedade que sirvam a prossecução do objecto da sociedade, nos ter-
mos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comer-
ciais.

7.º

Ficam de conta da sociedade todas as despesas com a sua constitui-
ção, designadamente as desta escritura, registo e despesas inerentes
que são da responsabilidade da sociedade.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a efectuar
levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade até ao
montante do capital social para fazer face àquelas despesas e ainda às
de aquisição de bens necessários à sua actividade, assumindo a socie-
dade os direitos e obrigações derivados destes actos.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2002. — A Primeira-Ajudante, Venância P. S.
Cardoso. 1000111144

MOITA

ALIUSMED — SERVIÇOS MÉDICOS E CIENTÍFICOS, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 6, Arroteias, Alhos Vedros,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02475/
20050406; identificação de pessoa colectiva n.º 507283708; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/0604005.

Certifico que entre Raimunda Maria Ladinha Bento do Rosário; Rui
Alberto Pires do Rosário; Andreia Filipa Bento do Rosário e Frederi-
co Miguel Bento do Rosário foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALIUSMED — Serviços Médicos
e Científicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 6,
em Arroteias, freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços médicos e científicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas, duas iguais do valor nominal de mil e quinhentos euros per-
tencentes uma a cada um dos sócios Rui Alberto Pires do Rosário e
Raimunda Maria Ladinha Bento do Rosário e duas iguais do valor
nominal de mil euros pertencentes uma a cada um dos sócios Frede-
rico Miguel Bento do Rosário e Andreia Filipa Bento do Rosário.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Raimunda Maria Ladi-
nha Bento do Rosário.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida está conforme.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 2011369193

JOÃO PAULO TALHADAS COTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Afonso, 40, loja 38, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02476/
20050411; identificação de pessoa colectiva n.º 507317947; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/1104005.

Certifico que João Paulo Talhadas Cota constituiu a sociedade em
epigrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Paulo Talhada Cota, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Afonso, 40, loja
38, freguesia e concelho da Moita.

3 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de tintas, vernizes, dilu-
entes e acessórios. Prestação de serviços de pinturas e manutenção e
reparação de moveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 2011369584

SINES

SILPAINT — EMPRESA DE PINTURAS, L.DA

Sede: Edifício PGS — Centro de Negócios, 5.º, sala 516, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00819/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506113990; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020702.

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Sines, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre António Manuel da Silva Fontes, José Manuel Ceriaco da Silva
e Fernando Américo da Silva Pereira, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SILPAINT — Empresa de Pinturas, L.da,
e tem a sua sede no Edifício PGS — Centro de Negócios, 5.º, sala
516, na freguesia e concelho de Sines.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir livremente a sua sede social, para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer sucursais,
filiais, agências e outras formas locais de representação, no território
nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social pinturas industriais e de cons-
trução civil, revestimentos, compra e venda de imóveis rústicos e
urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim, compra e venda de
materiais de construção civil, importação e exportação dos mesmos
e prestação de serviços a empresas e compra e revenda de tintas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, e corresponde à soma de três quotas de igual valor nominal, de
dois mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos três sócios.

2 — Para obrigar e vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
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3 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas, entre sócios, é livremente permitida.
2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os seus herdeiros ou representante, devendo
aqueles, no prazo de trinta dias após o óbito, nomear um que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 — A amortização das quotas é expressamente permitida nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade nos casos

em que este não seja legalmente dispensável;
e) Por, no caso de partilha em consequência de divórcio ou sepa-

ração de pessoas e bens, a quota ou parte de quota, não vier a ser
adjudicada ao respectivo titular.

2 — O preço da quota amortizada será, no caso da alínea d), do
número anterior, igual ao respectivo valor nominal.

3 — A quota amortizada poderá figurar na balanço como tal, fi-
cando desde já permitido que, por deliberação posterior, os sócios em
vez da quota amortizada, criem uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou algum sócio, ou a terceiros.

4 — Considerar-se-á realizada a amortização pelo pagamento ou
consignação em depósito, do preço do valor da amortização.

31 de Julho de 2002. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000120570

VIANA DO CASTELO
VIANA DO CASTELO

CORREIA & FELGUEIRAS, L.DA

(anteriormente designada ALVES & CORREIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 795; identificação de pessoa colectiva n.º 501378979; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 79/20050318.

Certifico que por escritura de 18 de Março de 2005 exarada de
fl. 37 a fl. 38 v.º do livro n.º 177-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Braga, foi aumentado o capital de
5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado o pacto da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 1.º, 2.º, 3.º, aditamento de § único
e o 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Correia & Felgueiras, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Igreja, freguesia de Cardielos, concelho de Viana do
Castelo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de cons-
trução civil. Preparação dos locais de construção designadamente
demolições e terraplenagens. Indústria da construção civil e emprei-
tadas de obras públicas. Aluguer de máquinas e equipamentos para a
construção civil. Transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de vinte e cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, manten-
do-se na gerência o sócio Manuel Pereira Correia e ficando desde já
nomeada gerente a sócia Maria Adelaide Felgueiras Gomes Correia.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008305228

PAULO MIRANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3778; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/
20050329.

Certifico que por escritura de 29 de Março de 2005 exarada de
fl. 97 a fl. 98 do livro n.º 177-A do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por João Paulo
Rodrigues de Miranda, um contrato de sociedade unipessoal, que passa
a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paulo Miranda, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Espectação, freguesia de Mujães, con-
celho de Viana do Castelo.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto e sociedade consiste em compra e venda de bens imó-
veis. Indústria de construção civil e empreitadas de obras públicas.
Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008298337

M. R. G. — DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3782; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/
20050404.

Certifico que por escritura de 4 de Abril de 2005 exarada a fl. 22
a fl. 23 v.º livro n.º 178-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
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lidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Carlos Miguel Ama-
do Martins, Pedro Miguel Catarina Ramalhosa e Pedro Ricardo Fer-
reira Teixeira Gomes, um contrato de sociedade, que passa a reger-se
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação M. R. G. —
Discotecas, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, Fonte Gros-
sa, freguesia de Santa Marta Portuzelo, concelho de Viana do Cas-
telo.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas com espaços destinados a dança e com ou
sem espectáculos de variedades, nomeadamente discotecas e bares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Miguel Amado Mar-
tins e Pedro Ricardo Ferreira Teixeira Gomes e outra do valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cênti-
mos, pertencente ao sócio Pedro Miguel Catarina Ramalhosa.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2008298400

VILA REAL
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

CONSTRUÇÕES LOBRICENSE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 00172/050413; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 03/050413.

Certifico que, por documento particular com data de 11 de Abril
de 2005, Felisberto Ferreira Alves, divorciado, natural da freguesia de
Oliveira, concelho de Mesão Frio, residente no lugar do Pombal, fre-
guesia de Lobrigos (São João Baptista), concelho de Santa Marta de

Penaguião, constituiu a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe,
que se rege nos termos e condições seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Lobricense, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar do Pombal, freguesia de
Lobrigos (São João Baptista), concelho de Santa Marta de Penaguião.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do mesmo
concelho ou para os concelhos limítrofes e, bem assim, criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objectivo a construção de edifícios e obras
públicas, engenharia civil, aluguer de equipamento, demolições e ter-
raplanagens, instalações eléctricas, revestimentos de pavimentos e de
paredes e estucagem.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pelo sócio único,
tem o total de € 5000, realizado por entrada em dinheiro.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
aos montantes exigidos pela celebração de contratos de mútuo ou
outros com instituições bancárias.

6.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
compete aos gerentes eleitos, podendo ser o sócio ou pessoas estra-
nhas à sociedade, em assembleia geral a convocar para o efeito.

7.º

Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de gerentes
e deliberar acerca da remuneração dos mesmos.

8.º

Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, fica, desde já,
nomeado gerente o sócio Felisberto Ferreira Alves.

9.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma, para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de acta.

10.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos ao
objecto social.

11.º

O sócio único poderá alterar a forma da sociedade através da divi-
são ou cessão da quota ou aumento de capital por entrada de novo
sócio.

12.º

Em ampliação dos poderes normais da gerência, esta poderá outor-
gar arrendamentos, alienações, onerações, aquisições ou permutas de
bens imóveis, bem como adquirir, alugar, permutar ou alienar veícu-
los automóveis ou outros bens móveis em nome da sociedade.

13.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto
social da sociedade que agora se constitui.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Ernesto Monteiro.
2001845430

VALPAÇOS

ANTERO FREITAS PARANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00035/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 500340773; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20050401.
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Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte acto:

Aumento do capital social de € 1995,19 para € 5000, após o re-
forço por novas entradas em dinheiro, subscrito por ambos os sócios.

Sócios e quotas: Antero Freitas Paranhos, uma de € 3750;
Fernando Alves Pires, uma de € 1250.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380227

BRUNO LOBO — TRANSPORTES TERRESTRES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00408/
050408; identificação de pessoa colectiva n.º P 507315030; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050406.

Certifico, que Bruno César Domingues Lobo, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, por documento particular, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bruno Lobo — Transportes Terrestres,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Parada, freguesia de
Santiago de Ribeira de Alhariz, concelho de Valpaços.

2.º

Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para qualquer parte do País.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes terrestres
de mercadorias.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros representado por uma quota de igual valor perten-
cente ao único sócio.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
fica afecta a um ou mais gerentes a deliberar e designar em assembleia
geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente, a designar em assembleia geral.

6.º

O sócio fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurídicos com
a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

Poderão ser exigidos ao sócio prestações suplementares de capital
até ao dobro do valor da quota.

Mais declara que:
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das Socieda-

des Comerciais, não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal
por quotas.

2 — Que o gerente nomeado fica, desde já, autorizado a efectuar o
levantamento do capital social depositado em nome da sociedade para
fazer face às despesas de constituição e registo da mesma, bem com
a aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380219

RODO VASSAL — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00241/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504445308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 6, 7 e 8/20050408.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

Cessação de funções dos gerentes Armindo dos Santos Moutinho
Vassal e Daniel Moutinho Vassal, em 17 de Fevereiro de 2005.

Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodo Vassal — Transportes, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Ribas, freguesia de Argeriz, concelho de Valpaços.

§ único. A gerência poderá mudar a sua sede para qualquer local do
concelho ou concelhos limítrofes, abrir ou encerrar estabelecimentos
e filiais.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários
públicos ocasionais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e dois mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma de trinta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Norberto
Moutinho Vassal e outra de dezassete mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Maria Piedade de Jesus Vassal.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, sem caução e remu-
nerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não, a nomear em as-
sembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Norberto Mouti-
nho Vassal e Maria Piedade de Jesus Vassal e ainda a não sócia Ma-
nuela de Jesus Barreiras Batista, casada, residente no lugar e freguesia
de Veiga de Lila, deste concelho.

3 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente Norberto Moutinho Vassal;
b) Pela assinatura da gerente Maria Piedade de Jesus Vassal;
c) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois gerentes.
4 — Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designada-

mente viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliária ou

aluguer de longa duração;
c) Tornar de arrendamento quaisquer imóveis, bem como rescindir

os respectivos contratos;
d) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais;

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380189

FERNANDO PESSOA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00152/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503149403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 12 e 13/20050408.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

Cessação de funções do gerente Fernando Faria Pessoa, em 30 de
Março de 2005, por renúncia.

Nomeação de gerente: Natércia da Conceição Matias Costa, no-
meada em 22 de Março de 2005.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380170

ALEXANDRE & MOUTINHO — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00381/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506516083; data da
apresentação: 20070408.
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Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência, rela-
tivo ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2003,
da sociedade em epígrafe.

18 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380162

ÁREA LINO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00392/
040903; identificação de pessoa colectiva n.º 507068513; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050413.

Certifico, que foi depositada a cópia da escritura lavrada no Cartó-
rio Notarial de Valpaços, exarada de fl. 67 a fl. 67 v.º, do livro n.º 196-
-D, em 11 de Abril de 2005, da qual consta a dissolução e encerra-
mento da liquidação referente à sociedade em epígrafe.

15 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380197

VISEU
OLIVEIRA DE FRADES

MADEIRAS AV,  L .DA

Sede: Rua Nossa dos Milagres, 52, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 552/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506402479;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050415.

Certifico, que relativamente à sociedade referenciada em epígrafe
foram efectuados os seguintes registos:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 01/050415.
Designação de gerente, de Henrique Carreira Ribeiro.
Data da deliberação: 23 de Dezembro de 2002.
Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os docu-

mentos relativos à prestação de contas da referida sociedade, referen-
tes ao ano de 2003.

18 de Abril de 2005. — A Ajudante em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007261847

NUNES & COSTA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Soutinho, freguesia de Arcozelo das Maias, concelho de
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 632/050411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/050411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Manuel Pereira da Costa, casado com Fernanda Manuela Santos
Arede, na comunhão de adquiridos, residentes em Soutinho, Arcozelo
das Maias, Oliveira de Frades e Fernando Manuel Martins Nunes,
casado com Ana Paula Santos Arede Nunes, na comunhão de adquiri-
dos, residentes na Avenida dos Descobrimentos, lote 3, 3.º, direito,
Oliveira de Frades, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nunes & Costa — Comércio de
Produtos Alimentares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Soutinho, freguesia de Arcoze-
lo das Maias, concelho de Oliveira de Frades.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio por grosso e a reta-
lho de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos e euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios António Manuel Pereira da Costa e Fernando Manuel
Martins Nunes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António Manuel
Pereira da Costa e Fernando Manuel Martins Nunes.

Está conforme.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007261839

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

VDS 2 — DISTRIBUIÇÃO DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00241/20030423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506498107; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
16/20050411.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 06, apresentação n.º 16/20050411.
Nomeação de gerente: Henrique José Ribeiro da Silva Nogueira

Rodrigues.
Data da deliberação: 21 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006091255

VDS 3 — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ENOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00242/20030423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506498115; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
11/20050411.

Certifico que em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 06, apresentação n.º 11/20050411.
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Nomeação de gerente: João Ferreira de Magalhães Matos.
Data da deliberação: 21 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006091239

VDS — VINHOS DO DOURO SUPERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00236/20021212; identificação de pessoa colectiva
n.º 504387723; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
06/20050411.

Certifico que em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 06/20050411.
Nomeação de gerente: Henrique José Ribeiro da Silva Nogueira

Rodrigues.
Data da deliberação: 21 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Abril de 2005. — A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006091247

CASTELINHO, VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00051/170591; identificação de pessoa colectiva
n.º 502832649; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; inscrição n.º 14; números e data das apre-
sentações: 02, 03 e 04/20050412.

Certifico que em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe foi registado o seguinte:

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 12 e apresentação n.º 02/
20050412.

Cessação de funções dos membros do órgão da administração, o
presidente — Manuel António Crúzio Saraiva; e o vogal — Roland
Jean Joseph Heelen.

Por renúncia, em 11 de Abril de 2005.
Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 13 e apresentação n.º 03/

20050412.
Cessação de funções do membro do órgão da administração, a vo-

gal — Augusta Helena Martins Guimarães Saraiva.
Por renúncia, em 11 de Abril de 2005.
Inscrição n.º 14 e apresentação n.º 04/20050412.
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação: presidente — Salbidas — Sociedade de Alimentação e Bebidas,
S. A., com sede na Avenida da Liberdade, Edifício Eurolex, 224, 4.º,
Lisboa, representada por Stephen Andrew Frederick Christie, casado,
residente na Avenida de Diogo Leite, 16, Vila Nova de Gaia; vogais —
Arlindo Maria Souto e Castro, divorciado, Avenida de Diogo Leite,
16, Vila Nova de Gaia, e Pedro Miguel Pereira Mendes, casado, Ave-
nida de 5 de Outubro, 8, 2.º, direito, Lamego.

Conselho fiscal: único — Jorge Silva, Oliveira e Silva, Victor Cam-
pos & A. Neto — Sociedade de Revisores de Contas, com sede no
lugar de Arrotas, Águeda: representada pelo sócio António Vítor de
Almeida Campos; suplente — Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 11 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2005. — A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006091263

SÁTÃO

AUTO GARAGEM FERREIRA D’AVES — SOCIEDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 182; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504150570; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 01/070405.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2006143409

TONDELA

TONDELMÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00489/
930517; identificação de pessoa colectiva n.º 503003450; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 04/050414.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato social, artigos
alterados: 3.º, 4.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cênti-
mos, pertencente à sócia Maria Ermelinda dos Santos Machado e outra
no valor nominal de três mil trezentos e trinta e três euros e trinta
e três cêntimos, pertencente ao sócio, José Cardoso da Rocha Almei-
da.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência e sócia Maria
Ermelinda Santos.

5.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante de vinte e cinco mil euros,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003683240

SERNADA TÊXTIL — INDÚSTRIA TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01017/
030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506628434.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 05/040513 foi efectuado
o seguinte acto:

Cessação de funções de gerente: José Manuel Pereira Duarte, por
renúncia de 28 de Fevereiro de 2005.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 06/040513.
Nomeação de gerente: Fernando Pinto Duarte, casado, Rua do Pi-

canço, 120, Parada de Gonta, Tondela, em 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003683232

VILA NOVA DE PAIVA

TRANSPORTES CENTRAIS DO MARCO
DE CANAVEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00009/830418; identificação de pessoa colectiva
n.º 501365567; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 05 e 6/20050408.
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Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 01, apresentação of. 05/08042005.
Cessação de funções do gerente João Paiva Loureiro em 28 de Março

de 2005, renúncia.
Apresentação n.º 06/08042005.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Sócios e quotas: Manuel de Paiva Loureiro, com uma quota de

€ 33 249,86; e Maria Loureiro Sá, com uma quota de € 16 629,92.
Gerência: pertence a sócios ou a estranhos a designar em assem-

bleia geral, ficando desde 28 de Março de 2005 designados gerentes
Maria Loureiro Sá e Manuel de Paiva Loureiro.

Forma de obrigar: pela intervenção de um gerente.

O Segundo-Ajudante, em substituição legal, António Manuel da Silva
Gonçalves Moura Guedes. 2001890800

LOUREIRO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 0012/780613; identificação de pessoa colectiva
n.º 500754144; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 03/20050408.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 01, apresentação n.º 03/08042005.
Cessação de funções do gerente João Paiva Loureiro em 28 de Março

de 2005, renúncia.
Apresentação n.º 04/08042005.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
Sede: lugar, freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.
Sócios e quotas: Manuel de Paiva Loureiro, com uma quota de

€ 51 874,98; e Maria Loureiro Sá, com uma quota de € 25 937,49.
Gerência: pertence a sócios ou a estranhos a designar em assem-

bleia geral, ficando desde 28 de Março de 2005 designados gerentes
Maria Loureiro Sá e Manuel de Paiva Loureiro.

Forma de obrigar: pela intervenção de um gerente.

O Segundo-Ajudante, em substituição legal, António Manuel da Silva
Gonçalves Moura Guedes. 2001890796

VISEU

PAULO SANTOS PIMENTA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/20030702.

Certifico que Paulo António dos Santos Pimenta, constitui a socie-
dade acima mencionada, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Paulo Santos Pimenta —
Construção Civil e Empreendimentos Turísticos, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua das Alminhas, freguesia de Vil de Souto, con-
celho de Viseu.

2 — A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede social dentro
do concelho de Viseu ou para outro concelho limítrofe, bem como
criar ou encerrar filiais, sucursais, ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, em qualquer ponto do País ou estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços de constru-
ção civil, aluguer de máquinas e movimentação de terras. Gestão,
exploração e construção de empreendimentos turísticos e de restau-
ração. Organização de eventos culturais e recreativos. Gestão Imobi-
liária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à quota do único sócio Paulo Antó-
nio dos Santos Pimenta, contribuinte fiscal n.º 223395986, casado
com Alexandra Lorenz Pimenta pelo regime de comunhão de adqui-

ridos e residente na Rua das Alminhas, freguesia de Vil de Soito, con-
celho de Viseu.

4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, ficando desde
já designado gerente o referido sócio.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, avales, abonações e outros semelhantes, os
quais responderão perante a sociedade por todos os prejuízos que
porventura lhe causarem.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam à prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Amélia da Conceição
Roca. 1000229710

IBEIRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2390;
identificação de pessoa colectiva n.º 502997966.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Amélia da Conceição
Roca. 2008755630

FERNANDO MAGALHÃES SANTOS — GABINETE
DE ESTUDOS ECONÓMICOS E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270702.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008751350

GRAVAL — CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3506;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213873.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748022

HAIRTISTY — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3195;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849782.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748057

AUTO REPARADORA DA MUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125644.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008751376

STELLA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2310;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912642.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006312871

ÁLVARO MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5148;
identificação de pessoa colectiva n.º 506581233.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008751325

RODRIGUES E FERREIRA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4982;
identificação de pessoa colectiva n.º 506217272.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008751333

JOÃO AMARAL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4684;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924846.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748049

VISTURAUTO — AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 458; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500300399.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748111

PIZARIA E PASTELARIA CRISTO REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2524;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125652.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

14 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008754600

SANTOS & MURTINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139262.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

14 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008754618

VAZ & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 396.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748162

DUQUEBEL — FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2134;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688645.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748600

CEDLÍNGUA — CENTRO ENSINO DIVULGAÇÃO
LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 501409025.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestações de
contas, referente ao ano de 2003 na respectiva pasta.

10 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008748596
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