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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

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
Polícia de Segurança Pública Repartição de Contratos, Aquisições

e Património

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

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213703900 213860132

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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 internacional n.º 2/INT/2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de 25 150 camisas azuis de manga comprida (masculino/feminino), 18 100 ca-
misas azuis de meia manga (masculino/feminino) e 2500 camisas brancas de manga
comprida s/platina (masculino/feminino).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Depósito de Fardamento do Departamento de Equipamentos e Fardamento da PSP em
Torres Novas.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 18.11.52.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos18.32.10.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
As constantes das cláusulas técnicas do caderno de encargos.
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)

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
5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do artigo 4.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do artigo 3.º do programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e arti-
gos 34.º a 37.º do mesmo diploma.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração referida no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do artigo 10.º do programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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

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 Características técnicas (CT);
2 Preço (P);
3 Características estéticas e funcionais (CEF);
4 Prazo de entrega (PE), expresso em dias, para a quantidade total dos artigos.

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
Concurso público internacional n.º 2/INT/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /10 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento à cobrança se solicitada
a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /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 ————————

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 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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /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 ——————— Local ———————————————————————————

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — A Directora do Departamento de Gestão
Financeira e Patrimonial, Ana Maria Tavares de Almeida e Bessa.

3000181026

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Direcção-Geral da Autoridade Marítima

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 Serviço Administrativo e Financeiro
Marinha
Direcção-Geral da Autoridade Marítima

Endereço Código postal
Praça do Município 1100-148 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213217573 213217573

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Concurso público n.º 03/DGAM/05.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de 11 servidores de rede.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na Direcção-Geral da Autoridade Marítima, sita na Praça do Comércio, Lisboa, 1100-
-148 Lisboa.
Código NUTS
PT 171 LISBOA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 30.02.15.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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
Aquisição de 11 servidores de rede.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ 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
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, excluído 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 ao adiantamento 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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos referidos no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no 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 Preço — 70 %;
2 Prazo de entrega — 30 %.

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 03DGAM/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 23 /09 /2005

Custo: 20 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem do conselho administrativo da Direcção-
-Geral da Autoridade Marítima.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 /09 /2005
Hora às 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

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 03 /10 /2005

Hora 15 horas. Local sede da Direcção-Geral da Autoridade Marítima [(endereço in-
dicado 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.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo indicado em II.3) não poderá exceder 31 de Dezembro de 2005.

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.

26 de Agosto de 2005. — O Adjunto do Chefe do Serviço Adm. e
Financeiro, Artur David Vitorino Gomes, 1.º Ten. AN. 3000180964
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Circunscrição Florestal do Centro

Núcleo Florestal do Centro Litoral

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
DGRF — Circunscrição Florestal DGRF — Núcleo Florestal do Centro
do Centro Litoral

Endereço Código postal
Rua do Cónego António Barreiros, 3500-093
Quinta do Soqueiro

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232424441 232428287

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cfcentro@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.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   77
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para execução do projecto AGRO n.º 2003.32.001151.7 —
Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Beneficiação de povoamentos em 312 ha;
Beneficiação de rede viária numa extensão de 3,40 km;
Beneficiação de rede divisional numa extensão de 6 km;
Cartografia digital.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede, concelho de Cantanhede, distrito de
Coimbra.
Código NUTS
1620602.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 77.23.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Valor estimado de 140 449 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 200 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
5 % do valor da adjudicação sem IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
PIDDAC/Medida 3 do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral — Programa AGRO, conforme Portaria n.º 448-A/2001, de 3 de Maio.

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
Declarações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.
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 ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocor-
rido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o volume
global dos seus negócios.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico a utilizar pelo concorrente.

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 Preço — 60 %;
2 Assistência técnica — 30 %;
3 Prazo de execução — 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
Concurso público n.º 5/CFC/NFCL/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 20 /10 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque à ordem de DGRF — Circunscrição Florestal do Centro, contra
recibo, no acto da aquisição. Podem ser remetidos pelo correio, mediante pagamento
antecipado da quantia referida e dos portes de correio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /2005
Hora 17 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

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 ou as pessoas devida-
mente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2005

Hora 10 horas. Local no endereço indicado no anexo A.

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
PIDDAC/Medida 3 do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral — Programa AGRO, conforme Portaria n.º 448-A/2001, de 3 de Maio.

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

29 /08 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

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

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

29 de Agosto de 2005. — O Chefe do Núcleo Florestal, Rui
Rosmaninho. 3000181036

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
DGRF — Circunscrição Florestal DGRF — Núcleo Florestal do Centro
do Centro Litoral

Endereço Código postal
Rua do Cónego António Barreiros, 3500-093
Quinta do Soqueiro

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232424441 232428287

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cfcentro@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.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   77
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para execução do projecto AGRO n.º 2003.32.001494.1 —
Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Beneficiação de povoamentos em 292,09 ha;
Controlo de vegetação espontânea em 198,65 ha;
Beneficiação de rede viária numa extensão de 5,96 km;
Beneficiação de rede divisional numa extensão de 5,84 km;
Cartografia digital.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira, concelho de Mira, distrito de Coimbra.
Código NUTS
1620608.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 77.23.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Valor estimado de 137 160 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 140 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
5 % do valor da adjudicação sem IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
PIDDAC/Medida 3 do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral — Programa AGRO, conforme Portaria n.º 448-A/2001, de 3 de Maio.
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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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declarações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.
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 ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocor-
rido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o volume
global dos seus negócios.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico a utilizar pelo concorrente.

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 Preço — 60 %;
2 Assistência técnica — 30 %;
3 Prazo de execução — 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
Concurso público n.º 6/CFC/NFCL/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /10 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque à ordem de DGRF — Circunscrição Florestal do Centro, contra
recibo, no acto da aquisição. Podem ser remetidos pelo correio, mediante pagamento
antecipado da quantia referida e dos portes de correio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 /10 /2005
Hora 17 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

90  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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou as pessoas devida-
mente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /11 /2005

Hora 10 horas. Local no endereço indicado no anexo A.

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
PIDDAC/Medida 3 do Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral — Programa AGRO, conforme Portaria n.º 448-A/2001, de 3 de Maio.

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

29 /08 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

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

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244568671 244566308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

29 de Agosto de 2005. — O Chefe do Núcleo Florestal, (Assinatura
ilegível.) 3000181037

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Alentejo

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

Endereço Código postal
Rua do Cicioso, 18, apartado 2027 7001-901 Évora
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Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266758770 266735868

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Instalação do Centro de Saúde de Évora no Edifício do Patrocínio do Hospital do
Espírito Santo de Évora — instalações mecânicas, águas e esgotos.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Remodelação e conclusão de parte do Edifício do Patrocínio para instalação do Centro
de Saúde de Évora, incluindo todos os trabalhos de instalações mecânicas, águas e
esgotos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital do Espírito Santo/Edifício do Patrocínio, Rua do Infante D. Henrique, 1,
7000-811 Évora.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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 extensão encontra-se definida no processo de concurso.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
Intervenção em 1300 m2 de superfície coberta.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias \\\ 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
O concorrente a que for adjudicada a empreitada deve prestar uma caução de valor a 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 o Orçamento do Estado Português.
Empreitada por preço global.
Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento de empresas, nos termos do estabelecido no n.º 7 do programa do con-
curso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:
Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes habilitações válidas:
A classificação na 8.ª subcategoria da 1.ª categoria e a classificação na 10.ª subcate-
goria da 4.ª categoria, em classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos
cabe na proposta e que será indicada em documento anexo àquela, devendo no entan-
to a classe de uma das subcategorias acima indicadas ter valor superior ao valor
global da proposta.
Caso o concorrente não disponha de todas as habilitações exigidas nos termos do
parágrafo anterior, e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do ar-
tigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo à
proposta, os subempreiteiros possuidores dessas habilitações, aos quais ficará vin-
culado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e
emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no anexo IV do programa
do concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capa-
cidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição
e justifique a classificação atribuída nessa lista.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documen-
tos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.3 do programa de
concurso.
É admitida a subcontratação nas condições mencionadas no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos na alínea a) dos pontos 13.1 e 13.2 e nas alíneas a), b), c) e d)
do n.º 13.3 do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas d) e e) dos pontos 13.1 e 13.2 e nas alíneas g) a j)
do n.º 13.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas f) e i) dos pontos 13.1 e 13.2 e  nas alíneas l) e q)
do n.º 13.3 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
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
Concurso público n.º 6/2005-DSIE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 03 /10 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 44,90 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque ou numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

12 /10 /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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus representantes
devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /10 /2005

Hora 10 horas. Local na Administração Regional de Saúde do Alentejo, Direcção de
Serviços das Instalações e Equipamentos, na morada indicada no anexo A.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 172 — 7 de Setembro de 200519 444

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.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor estimado para a empreitada é de 240 000 euros.

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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
EdiDOC — Edição de Documentos José Imaginário

Endereço Código postal
Rua do Fragoso, 15 7000-598

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266709043 266709043

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
edidoc@sapo.pt

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

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

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

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

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

19 de Agosto de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal,
Rui Sousa Santos. 3000181030

Direcção-Geral da Saúde

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

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841683 218841073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
antonio.miguel@chlisboa-zc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de compressas e gaze hidrófila.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 34.14.11.19-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o estipulado do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;
b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da
taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/
85, de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, do Decreto-
-Lei n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de
Outubro.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos a
que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro,
com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro, ou, em sua
substituição, declaração, sob compromisso de honra, em como os produtos a que con-
correm, e que são considerados dispositivos médicos, respeitam as disposições acima
referidas, comprometendo-se a entregar tais comprovativos em caso de adjudicação.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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

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

1 Preço;
2 Adequação técnica.

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
1-2.0007/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 22 /10 /2005

Custo: 30 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou cheque.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /2005
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

90  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
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada 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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Pinto de Matos. 3000181067

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
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841277 218841073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
antonio.miguel@chlisboa-zc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de lentes intraoculares.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.41.31.11-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o estipulado do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;
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b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da
taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/85,
de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, do Decreto-Lei
n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos
a que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Ou-
tubro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro, ou,
em sua substituição, declaração, sob compromisso de honra, em como os produtos a
que concorrem, e que são considerados dispositivos médicos, respeitam as disposi-
ções acima referidas, comprometendo-se a entregar tais comprovativos em caso de
adjudicação.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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 Adequação técnica;
2 Preço.

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
1-2.0008/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005

Custo: 30 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou cheque.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

25 /10 /2005
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

90  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
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada 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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Pinto de Matos. 3000181071

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
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841277 218841073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
antonio.miguel@chlisboa-zc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de material de sutura mecânica.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.14.11.24-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o estipulado do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;
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b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da
taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/85,
de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, do Decreto-Lei
n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos
a que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Ou-
tubro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro, ou,
em sua substituição, declaração, sob compromisso de honra, em como os produtos a
que concorrem, e que são considerados dispositivos médicos, respeitam as disposi-
ções acima referidas, comprometendo-se a entregar tais comprovativos em caso de
adjudicação.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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 Adequação técnica;
2 Preço.

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
1-2.0009/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /10 /2005

Custo: 30 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou cheque.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

26 /10 /2005
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

90  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
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada 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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Pinto de Matos. 3000181073

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
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841277 218841073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
antonio.miguel@chlisboa-zc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de material de videocirurgia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.16.90.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o estipulado do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;
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b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da
taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/85,
de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, do Decreto-Lei
n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos
a que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Ou-
tubro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro, ou,
em sua substituição, declaração, sob compromisso de honra, em como os produtos a
que concorrem, e que são considerados dispositivos médicos, respeitam as disposi-
ções acima referidas, comprometendo-se a entregar tais comprovativos em caso de
adjudicação.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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 Adequação técnica;
2 Preço.

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
1-2.0010/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 26 /10 /2005

Custo: 30 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou cheque.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

27 /10 /2005
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

90  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
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada 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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Pinto de Matos. 3000181069

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
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841402 218841025

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
manuela.gageiro@chlisboa-zc.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de fornecimento.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Cateteres centrais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Código NUTS
PT171 Lisboa e Vale do Tejo — Grande Lisboa.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.14.12.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.

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
Conforme o estipulado do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;
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b) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento da
taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei n.º 282/85,
de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, do Decreto-Lei
n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os produtos a
que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro,
e que satisfazem os requisitos essenciais estabelecidos na Portaria n.º 136/96, de 3 de
Maio, ou, em sua substituição, declaração, sob compromisso de honra, em como os
produtos a que concorrem, e que são considerados dispositivos médicos, respeitam as
disposições acima referidas, comprometendo-se a entregar tais comprovativos em caso
de adjudicação.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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 Qualidade/adequação técnica;
2 Preço.

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
1-2.0014/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /09 /2005

Custo: 25 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em moeda ou em cheque.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

29 /09 /2005
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

90  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
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada 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

* 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.

29 de Agosto de 2005. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Pinto de Matos. 3000181070

Hospitais da Universidade de Coimbra
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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de próteses endovasculares.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.45.00-8 M052-8 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
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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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribu-
inte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio; no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de ou-
tras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do
pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120001/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2005

Hora 9 horas e 30 minutos. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de
Aprovisionamento (Armazém 2), piso –2.

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
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181038

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de material de cateterismo diagnóstico.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.12.41.30-5 M014-0 \\\\-\\\\\-\
principal

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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o vo-
lume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 £
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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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120002/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2005

Hora 11 horas. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisio-
namento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181040

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de material de cateterismo intervenção.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.42.10.00-1 M014-0 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120003/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 ou \\ meses e/ou \\\ dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2005
Hora 14 horas e 30 minutos. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço
de Aprovisionamento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181042

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de cardioversores desfibrilhadores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.21.00-0 M052-8 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribu-
inte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio; no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de ou-
tras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do
pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.
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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120004/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2005

Hora 16 horas. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisio-
namento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181045

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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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
Fornecimento de material para electrofisiologia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.20.00-9 M052-8 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à

execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o vo-
lume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
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
120005/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005
Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005
Hora 9 horas e 30 minutos. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de
Aprovisionamento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181047

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de pacemakers biventriculares.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.22.10-4 M052-8 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o vo-
lume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120006/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005

Hora 11 horas. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisio-
namento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181050

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de pacemakers antibradicardia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.22.10-4 M052-8 \\\\-\\\\\-\
principal
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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o vo-
lume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 \\ /\\ /\\\\
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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 Qualidade — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120007/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005

Hora 14 horas e 30 minutos. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço
de Aprovisionamento (Armazém 2), piso –2.

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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181051

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
Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Aprovisionamento,

Armazém 2

Endereço Código postal
Avenida de Bissaya Barreto, 235 3000-075

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239400512 239823338

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Arsenal@huc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de oxigenadores de membranas e reservatórios de cardiotomia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisionamento, Armazém 2.
Código NUTS
PT120 CENTRO (P).

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.61.00-8 M015-7 \\\\-\\\\\-\
principal
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £
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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
Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa do concurso.
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 \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.2 do orçamento financeiro dos HUC,
ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos a estabelecer contratualmente com o(s)
adjudicatário(s).
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio; no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, registo comercial e das alterações do pacto social.
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos termos do
Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais.
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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 Qualidade do produto — 40 %;
2 Mérito técnico — 40 %;
3 Preço — 15 %.
4 Prazo de entrega — 5 %.

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
120008/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /10 /2005

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem do
tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /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 até às 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 31 /12 /2006 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
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005

Hora 16 horas. Local Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Aprovisio-
namento (Armazém 2), piso –2.

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
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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
Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série) do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho de 2004, a não
apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto a taxas sobre a comer-
cialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver 3) do ponto III.2.1.1) do pre-
sente anúncio] constitui fundamento de exclusão do concurso.

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

29 /08 /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.

29 de Agosto de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000181053

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência

Direcção Regional da Educação

Escola Secundária Antero de Quental

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
Escola Secundária Antero de Quental Presidente do Conselho Administrativo

Endereço Código postal
Largo dos Mártires da Pátria, 11 9504-520 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Matriz, Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296205540 296205544

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
es.anteroquental@azores.gov.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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 1/2005/AQ — Empreitada de colocação de piso sintético no
campo de jogos da ES Antero de Quental.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste no arrelvamento, com relva sintética, do campo de jogos da
ES Antero de Quental, com trabalhos de estaleiro, demolições, movimento de terras,
pavimento, rede de rega, rede de drenagem e diversos, sendo que o fornecimento e
colocação de tapete em relva sintética, do tipo green field, terá uma área aproximada de
2080 m2, sendo construída de acordo com os documentos do concurso, constituídos
pelo presente anúncio, pelo programa de concurso, pelo caderno de encargos — I —
cláusulas gerais e II — cláusulas especiais, pelo volume 1, com as peças escritas e
desenhadas, incluindo as peças escritas — memórias, com a respectiva memória descri-
tiva e justificativa, o modo de execução dos trabalhos, as características dos materiais
e elementos de construção, as medições e as peças desenhadas, e pelo volume 2, com as
condições técnicas especiais, volumes 1 e 2, que nos documentos do concurso são
também designados por projecto de execução.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Largo dos Mártires da Pátria, 11, 9504-520 Matriz, Ponta Delgada, São Miguel, Açores.
Código NUTS
PT200.

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) **
O concurso tem a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 204/2002, da Comissão, de 19 de Dezembro de 2001,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L36, de 6 de Fevereiro
de 2002, que altera o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, com
a classe 45.23 (trabalhos de construção de estradas, auto-estradas, vias férreas, aero-
portos e de campos desportivos); CPA 45.23.22 (trabalhos de construção de pavimen-
tos para outras instalações desportivas e recreativas).

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 proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada, estando
estes quantificados no mapa de medições que faz parte integrante do projecto de execu-
ção referido em II.1.6), sendo que o valor para efeito do concurso (custo provável dos
trabalhos estimado sobre as medições) é de 190 000 euros, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado (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 045 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
Para garantir o exacto e pontual cumprimento do contrato será prestada caução no valor
de 5 % do montante da adjudicação, sem o IVA, a qual será prestada, conforme opção do
concorrente, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Es-
tado, ou mediante garantia bancária ou, ainda, por seguro-caução. O desconto para
garantia é efectuado nos termos do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e dos documentos do concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pelo orçamento do fundo escolar da ES Antero de Quental
para 2005.
Em caso algum haverá lugar à atribuição de prémios.
Os pagamentos far-se-ão por medição, em observância do disposto nos artigos 202.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no prazo de 44 dias contados a
partir das datas de apresentação dos autos de medição ou da data de apresentação dos
mapas de trabalhos efectuados ou cálculos das correspondentes revisões, ou nas de-
mais situações previstas no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, e sempre mediante
prévia emissão da respectiva facturação legal, em boas condições de pagamento, por
parte do empreiteiro.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se, com respeito pelo previsto nomeadamente no ar-
tigo 26.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, 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 programa de concurso. A constituição jurídica dos
agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas
serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual cumprimento
de todas as obrigações emergentes da proposta. No caso de a adjudicação da empreitada
ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, por qualquer forma de associação regulada pelo quadro legal
vigente, designadamente na modalidade de consórcio externo ou agrupamento comple-
mentar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os indicados no n.º 6 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e a) a d) do n.º 15.3 do
programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e g) e h) do n.º 15.3 do programa de con-
curso.

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 total — 80 %;
2 Prazo de execução da empreitada — 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
Concurso público n.º 1/2005/AQ.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 021 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 230 euros, com o IVA já incluído à taxa de 15 %. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em numerário ou em cheque emitido à ordem do fundo escolar da Escola
Secundária Antero de Quental e efectuado junto com o pedido dos documentos.
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 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 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
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de inter-
venção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identi-
dade, e no caso de intervenção do representante de empresa em nome individual, de
sociedade ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição do respectivo
bilhete de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome individual,
sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e o número do bilhete de identidade
do representante.
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 17 horas. Local Escola Secundária Antero de Quental, sita no Largo dos Már-
tires da Pátria, 11, 9504-520 Ponta Delgada.

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
IV.2 — A atribuição da pontuação para os factores preço e prazo de execução da emprei-
tada efectuar-se-á por cálculo, utilizando a fórmula prevista no ponto 21 do programa
de concurso.

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.

22 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Administra-
tivo, Boanerges Botelho de Melo. 3000181007
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Estradas
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
Região Autónoma da Madeira Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes
Direcção Regional de Estradas

Endereço Código postal
Rua do Dr. Pestana Júnior 9064-506

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291207200 291207385

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.sres.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
Beneficiação do pavimento da ER 102, troço entre o Serrado e Moinhos.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os principais trabalhos da empreitada são: obras de arte acessórias e pavimentação.
Preço base do concurso: 1 450 000 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Machico e Santana.
Código NUTS
PT300 MADEIRA.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.40-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.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
5 % do valor total do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações: a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe que cubra
o valor global da sua proposta, e a 5.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.
Os concorrentes não detentores de alvará de construção, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a
concurso nos termos do disposto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: 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 a) Qualidade técnica da proposta — 50%.
2 Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfac-
tores de apreciação das propostas:
3 Adequação dos cronogramas e relações de equipamento e pessoal — 25 %;
4 Plano de trabalhos — 20 %;
5 Plano de mão-de-obra — 20 %;
6 Plano de equipamento — 20 %;
7 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 15 %;
8 b) Prazo de execução da obra — 30 %;
9 c) Preço — 20 %.

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 22/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 10 /10 /2005

Custo: 75 euros (suporte digital), a acrescer de IVA à taxa legal em vigor nas Re-
giões Autónomas dos Açores e da Madeira. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da recepção
do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em numerário ou cheque
visado passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

17 /10 /2005
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

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
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /10 /2005

Hora 10 horas. Local 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
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo referido em II.3) é um prazo máximo, não podendo ser superior a 180 dias.
O prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta, referido em IV.3.6),
conta-se da data do acto público.

* 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.

25 de Agosto de 2005. — O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000291265

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
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
Universidade de Trás-os-Montes Núcleo Patrimonial, Secção de Economato
e Alto Douro

Endereço Código postal
Apartado 1013, Quinta de Prados 5000-911

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259350154/155/195 259350193

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
economat@utad.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
Fornecimento e instalação de um cromatógrafo gasoso acoplado a espectrómetro de
massa.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e instalação de um cromatógrafo gasoso acoplado a espectrómetro de
massa.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Departamento de Química, Quinta de Prados, Vila Real.
Código NUTS
NUTS I-1, NUTS II-1, NUTS III-07.

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) **
A presente aquisição encontra-se na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho,
publicado no JOCE, n.º L177, de 22 de Junho, com a categoria 33.20.5 e subcatego-
ria 33.20.53.

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 e Instalação de um cromatógrafo gasoso acoplado a espectrómetro de
massa.
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 090 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
Caução de 5 % sobre o valor da adjudicação, com exclusão do IVA, prestada pelo con-
corrente antes da celebração do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
De acordo com o estipulado no caderno de encargos e programa de concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituir juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em algumas das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicí-
lio ou, no caso de pessoa colectiva a denominação social, número de pessoa colectiva,
sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa con-
servatória.
Declaração emitida conforme n.º 2 do 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
Declarações bancárias actualizadas, atestando a sua idoneidade e capacidade financeira;
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocor-
rido à menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
Indicação dos técnicos ou dos órgãos integrados ou não na empresa e, mais especifica-
mente, daqueles que têm a seu cargo o controlo de qualidade, bem como das habilita-
ções literárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos afectos ao forneci-
mento dos bens.

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
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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 Qualidade técnica;
2 Preço;
3 Manutenção e assistência técnica;
4 Prazo de entrega e instalação.

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 6/EC/2005.
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: 40 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Efectuado através de cheque cruzado e emitido à ordem da UTAD, a apresentar junta-
mente com o pedido.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 015 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

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
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas, podendo
apenas intervir as devidamente credenciadas para o efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local o 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

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.

25 de Agosto de 2005. — O Administrador, F. Miguel Rodrigues.
1000291251

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DA ILHA DE SÃO MIGUEL

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
A. M. I. S. M. — Associação de Municípios
da Ilha de São Miguel

Endereço Código postal
Rua d’El-Rei D. Carlos I, 27, 1.º, esquerdo 9600-555 Ribeira Grande, Açores

Localidade/Cidade País
Ribeira Grande, Açores Portugal

Telefone Fax
(351) 296472990 (351) 296472992

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
amism@mail.telepac.pt www.amism.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   16
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para triagem, enfardamento e contentorização de resíduos da
AMISM.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto a prestação de serviços de triagem, enfardamento
e contentorização de resíduos de papel, cartão, plástico e metal da AMISM para entrega
para exportação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nas instalações do adjudicatário, incluindo a entrega dos contentores à entidade que
proceda à sua exportação.
Código NUTS
PT 200

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 90.12.00.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos90.12.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 791 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 prestará caução no valor correspondente a 5 % do preço total de adju-
dicação, com exclusão do IVA, e poderá ser por depósito em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-
-caução, de acordo com o caderno de encargos.
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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas c), d), e) e f) do ponto 1 do artigo 10.º do programa de con-
curso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados na alínea g) do ponto 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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

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 — 70 %;
2 Meios disponibilizados — 15 %;
3 Experiência na área — 15 %.

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
Concurso público n.º 01/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 18 /10 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 80 euros, incluindo IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido à ordem da entidade indicada no n.º 1.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

18 /10 /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.3.4) 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
O acto de abertura das propostas é público. Contudo, só poderão intervir neste acto as
pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos
termos do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /10 /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 sede da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel.

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

19 /08 /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.

19 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Rui de Carvalho e Melo. 1000291289

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

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 Barcelos

Endereço Código postal
Largo do Município 4750-323

Localidade/Cidade País
Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809600 253821263

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Frente fluvial nascente.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso consiste em medidas cautelares, movimentos gerais de terras, betões, pavi-
mentos, revestimentos e remates, muros e estruturas, zonas verdes, mobiliário e sinalé-
tica, rede de rega, manutenção/conservação durante a garantia, rede pública de abaste-
cimento de água, cabine e reservatório de recirculação de água do canal, rede de drena-
gem de águas residuais, rede de drenagem de águas pluviais, geodrenos e infra-estru-
turas eléctricas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Barcelos, concelho de Barcelos.
Código NUTS
1 1 2 03 02 14.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O presente concurso encontra-se na classificação com a categoria 45.23.2 e subcatego-
ria 45.23.22 — Trabalhos de construção de pavimentos para outras instalações despor-
tivas e recreativas.

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, excluído o IVA, é de 1 439 315,56 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 12 e/ou em dias \\\ 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
Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução. A caução a exigir para garan-
tia do contrato será de 5 % do valor da adjudicação. O prazo de garantia é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços com preços unitários do concorrente, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14
de Setembro. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Municipal de
Barcelos e os pagamentos serão mensais, de acordo com os artigos 202.º, 207.º, 210.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer
vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento
europeu de interesse económico.
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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
Só serão admitidos concorrentes que à data da entrega da proposta satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
em conformidade com o artigo 54.º, cumulativamente com as seguintes condições:
a1) Os concorrentes deverão ser possuidores de alvará de empreiteiro de obras públi-
cas contendo a classificação de empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urba-
nização na 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta;
As 5.ª subcategoria (obras de arte correntes), 6.ª subcategoria (saneamento básico),
8.ª subcategoria (calcetamentos), 9.ª subcategoria (ajardinamentos) e 10.ª subcatego-
ria (infra-estruturas de desporto e lazer) da 2.ª categoria (vias de comunicação, obras de
urbanização e outras infra-estruturas), a 2.ª subcategoria (movimentação de terras) da
5.ª categoria (outros trabalhos) e a 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de utiliza-
ção de baixa tensão) da 4.ª categoria (instalações eléctricas e mecânicas) e das classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;
a2) Serão ainda admitidos os concorrentes detentores de certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;
b) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva capacidade financeira,
económica, devendo os concorrentes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativamente
os valores mínimos do quartil inferior em qualquer das seguintes situações:
b1) A média aritmética dos indicadores financeiros relativos aos três anos de exercício
(1999, 2000 e 2001), calculados de acordo com a Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro;
b2) Os indicadores financeiros relativos ao último ano de exercício (2004), calculados
de acordo com a Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro:

Indicadores Quartil inferior

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

c) A qualificação técnica dos concorrentes para a execução da obra a concurso terá como
base a avaliação dos seguintes critérios:
c1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 863 589,34 euros;
c2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à comprovação da
idoneidade, nos termos do disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas e) e f) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à avaliação da
capacidade financeira e económica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à avaliação da
capacidade técnica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

NÃO    £        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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 — 80 %, em que:
1.1 Preço global — 55 %;
1.2 Preços unitários — 25 %.
2 Qualidade técnica — 20 %, em que:
2.1 Memória justificativa e descritiva de execução da obra — 10 %;
2.2 Plano de trabalhos — 5 %;
2.3 Sistema de segurança e saúde no trabalho — 5 %.

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
Processo OC 61.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 024 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 441,72 euros (IVA incluído, processo completo). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
No prazo previsto no programa de concurso.
Custo a liquidar previamente, mediante guia de receita passada pela Divisão de Obras,
na tesouraria da Câmara Municipal de Barcelos.
Partes do processo: conforme o Regulamento de Taxas e Licenças em vigor no município.
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 15 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 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
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para o efeito estiverem legal-
mente credenciadas pelos concorrentes, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, 30 dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 9 horas e 30 minutos. Local auditório dos Paços do Concelho, sito no Largo
do Município, em Barcelos.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
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
Departamento de Obras Municipais
e Conservação, Divisão de Obras

Endereço Código postal
Rua de Elias Garcia, 245 4750-144

Localidade/Cidade País
Arcozelo, Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

Endereço Código postal
Rua de Elias Garcia, 245 4750-144

Localidade/Cidade País
Arcozelo, Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

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

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

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

Endereço Código postal
Rua de Elias Garcia, 245 4750-144

Localidade/Cidade País
Arcozelo, Barcelos Portugal

Telefone Fax
253809621 253809621

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

8 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Ribeiro
dos Reis. 3000181064

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
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 Cantanhede

Endereço Código postal
Praça do Marquês de Marialva 3060-909 Cantanhede

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231410100 231410199

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm_cantanhede.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
Requalificação urbana nas freguesias — Largo do Outeiro (Pocariça).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolições/trabalhos preparatórios, drenagem, muros, pavimentação, equipamento,
electricidade e espaços verdes.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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 148 588,10 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida uma caução de 5 % do valor da adjudicação, na execução do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos nos termos do artigo 21.º do
mesmo diploma. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Municipal de
Cantanhede.
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 em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
a1) A classificação como empreiteiro geral de vias de comunicação, obras de urba-
nização e outras infra-estruturas, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/
2004, de 10 de Janeiro, na 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor da pro-
posta; ou
a2) As 1.ª, 5.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 2.ª categoria, uma das quais tem que ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra
se enquadra;
a3) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da
alínea anterior, e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo aos documen-
tos, os empreiteiros possuidores dessa autorização, aos quais ficará vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no
anexo VIII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;
b1) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da idoneidade, capacidade finan-
ceira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1
e 15.3 do programa de concurso
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do programa de
concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o estabelecido no ponto 19.3 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso serão adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 50 % do valor estimado do contrato (preço da pro-
posta base);
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra, devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de engenheiro civil e
com experiência em acompanhamento e direcção de obras de natureza pública da mesma
índole da obra em concurso.
A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do concurso,
procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes.
Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não demonstrem apti-
dão para a execução da obra posta a concurso em relatório fundamentado onde constem
as razões das admissões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para
efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

a) Preço — 70 %;
b) Valia técnica da proposta — 30 %.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
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: 100 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da CMC, acrescido
de portes de correio em caso de envio por esta via.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

25 /10 /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 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 intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 26 /10 /2005
Hora 10 horas. Local edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre.

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.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

* 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.

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Catarino dos Santos. 3000180986
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CÂMARA MUNICIPAL DO CORVO
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 do Corvo Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Rua Jogo da Bola 9980-024

Localidade/Cidade País
Corvo Portugal

Telefone Fax
292590200 292596120

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmcorvo@mail.telepac.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução da ampliação e reabilitação de edifício da Biblioteca Munici-
pal do Corvo.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada consiste na ampliação e reabilitação de edifício para instalação
da Biblioteca Municipal do Corvo, com recurso a trabalhos de demolições, movimento
de terras, betões, aços, alvenarias de blocos, cantarias, impermeabilizações, madeiras,
caixilharias de madeira, revestimentos, pinturas, serralharias, águas e esgotos, electri-
cidade e AVAC.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Município do Corvo.
Código NUTS
PT200 ACORES.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.26.27.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.28.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.21.23.30-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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 da obra e o valor base do concurso é de 250 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 08 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
O valor da caução é de 5 % do preço total do respectivo contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão efectuados periodicamente,
mediante a elaboração de autos de medição mensais dos trabalhos executados de cada
espécie, às quais serão aplicados os preços unitários previstos no contrato.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as condições legais relativas à actividade de empreiteiro de obras
públicas. A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis, perante a Câmara Municipal do Corvo,
pela manutenção da sua proposta com as legais consequências. No caso de a adjudica-
ção da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obriga-
toriamente 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
Os concorrentes titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), referido em III.2.1.3), de acordo com as seguintes autorizações:
a) As 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor da proposta;
b) As subcategorias e categorias seguintes, na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3:
6.ª subcategoria da 1.ª categoria;
8.ª subcategoria da 1.ª categoria;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria;
10.ª subcategoria da 4.ª categoria;
1.ª subcategoria da 5.ª categoria;
2.ª subcategoria da 5.ª categoria;
10.ª subcategoria da 5.ª categoria;
11.ª subcategoria da 5.ª categoria.
Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, indicará, em documento
anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhe respeitem.
Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, emitido pelo IMOPPI:
1) Que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
devendo observar o disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
2) Que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados
por entidade competente de Estado pertencente ao espaço económico europeu, devendo
observar o disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Capacidade económica e financeira:
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 em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na
referida portaria, em qualquer das seguintes situações:
Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados, a
partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anuais
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
a) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual de
IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.
Capacidade técnica:
Comprovativo da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso, de valor não inferior a 60 % do valor base do concurso;
Documento comprovativo da adequação do equipamento e ferramentas especiais a uti-
lizar na obra, seja própria, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências
técnicas;
Documento comprovativo dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, a afectar à obra.
Caso se verifique que algum dos concorrentes não possuem capacidade económico-
-financeira e capacidade técnica para a execução da obra em causa, o mesmo ou os mesmos
serão excluídos, não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte, nos termos
do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Indicado no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Indicado no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Indicado no programa de concurso.

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
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
Analisada a capacidade financeira, económica e técnica, serão as propostasdos concor-
rentes qualificadas e apreciadas de acordo com a ponderação dos seguintes factores:

1 Preço — 50 %;
2 Valia técnica da proposta — 40 %;
3 Prazo de execução — 10 %.
Na valia técnica da proposta serão ponderados os seguintes subfactores:
Programa de trabalhos — 30 %;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 20 %;
Meios humanos — 25 %;
Meios materiais — 25 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

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.

Custo: 400 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Por cheque visado ou dinheiro pago no acto do levantamento do processo.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 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

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
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devi-
damente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de socieda-
des ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome
individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete
de identidade do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Paços do Concelho do município do Corvo.

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

* 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.

19 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, João Maria
Fraga Greves. 1000291220

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
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 do Funchal Secção Administrativa de Obras Públicas,
Departamento de Planeamento Estratégico 1.º andar

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Madeira, Funchal Portugal

Telefone Fax
291211024 ou 291211000 291231814

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-funchal.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   74
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público, no âmbito da União Europeia, para a elaboração de um estudo de
mobilidade para o município do Funchal.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

2005 / S 123-\121031 de 29 /06 /2005
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\126 IIIª Série

\\\\ /\\\\ de 04 /07 /2005

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 —————————— 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
354/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 07 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
A pagar em dinheiro ou em cheque visado a favor da tesoureira da Câmara Municipal do
Funchal.
Requerimento por escrito dirigido ao director do Departamento de Planeamento Estra-
tégico e enviado para a morada indicada no ponto I.1) do presente anúncio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

10 /11 /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.3.7) Condições de abertura das propostas
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 10 horas. Local sala de reuniões do Departamento de Planeamento Estratégico
da Câmara Municipal do Funchal, sita na Praça do Município.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prorrogação do prazo para entrega das propostas em mais 80 dias a contar do dia 22 de
Agosto de 2005. O presente anúncio altera o que foi publicado no dia 4 de Julho de
2005 no Diário da República, 3.ª série, n.º 126.

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

24 /08 /2005
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ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Funchal Departamento Planeamento Estratégico

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291211024 291231814

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-funchal.pt

24 de Agosto de 2005. — O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Duarte Nuno da Silva Gomes. 1000291099

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

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 Mangualde

Endereço Código postal
Largo do Dr. Couto 3534-004

Localidade/Cidade País
Mangualde Portugal

Telefone Fax
232619880 232623958

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.1.1) 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Estrada de Casal Sandinho a Aldeia de Carvalho.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Rectificação do caminho existente com a execução de trabalhos de terraplenagem, dre-
nagem, pavimentação, sinalização e segurança.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Alcafache.
Código NUTS
Dão Lafões.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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 180 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
O valor da caução é de 5 % do preço total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
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. O financiamento e pagamento serão assegurados
através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal de Mangualde e o paga-
mento correspondente aos autos de medição, com observância do disposto nos arti-
gos 202.º e seguintes do mesmo diploma, se outras considerações não forem estipula-
das no caderno de encargos que a elas digam respeito.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 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
Nos termos dos n.os 6, 15 e 19 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no n.º 6 e nas alíneas a) e b) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.
O certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas previsto na alínea a)
do n.º 6.2 do programa de concurso deverá conter a autorização da 1.ª subcategoria da
2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor global da proposta.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas c) e d) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do
n.º 15.3 do programa de concurso.
A capacidade económica e financeira terá ainda em conta os n.os 19.1, 19.2 e 19.3 do
programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e h) do
n.º 15.3, todos do programa de concurso.

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

A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 Preço da proposta — 60 %;
2 Valia técnica da proposta — 40 %.
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Preço da proposta — a cada proposta será atribuída uma classificação calculada com
base nos valores da proposta de menor preço e da média do preço das propostas, através
de uma das seguintes fórmulas:
Valor da proposta em análise superior ao valor da média das propostas (V

PC
 > V

MP
):

PP = (V
PB

/V
PC

) * 10 * 0, 60 + [1 – (V
PC

/V
MP

-1)] * 10 * 0, 40 + 10

Valor da proposta em análise inferior ao valor da média das propostas (V
PC

 < V
MP

)

PP = (V
PB

/V
PC

) * 10 * 0, 60 + [1 – (1 -V
PC

/V
MP

)] * 10 * 0, 40 + 10

em que:
PP — classificação atribuída ao preço da proposta;
V

PC
 — valor da proposta em análise;

V
PB

 — valor da proposta de menor preço;
V

MP
 — valor da média das propostas.

Valia técnica da proposta — será avaliada em função da ponderação dos subfactores,
nota justificativa do preço proposto, memória descritiva da execução da obra e plano
de trabalhos, através da seguinte fórmula:

VTP = 0,10 * NJPP + 0.60 * MD + 0.30* PT

em que:
VTP — classificação da valia técnica da proposta;
NJPP — nota justificativa do preço proposto — 10 %;
MD — memória descritiva — 60 %;
PT — plano de trabalhos — 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
Processo: Z-2/231.
Registo: 36/2005.
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: 384 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
As cópias dos documentos que instruem o processo de concurso, peças escritas e de-
senhadas serão fornecidas aos interessados, mediante pedido escrito, dirigido à Câmara
Municipal de Mangualde, no prazo de seis dias úteis contados a partir da recepção
desse pedido. O pagamento é feito no acto do levantamento do processo ou à cobrança
em dinheiro ou cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Man-
gualde.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /10 /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 das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 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

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
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, no máximo um representante por con-
corrente, considerando-se como um único concorrente as empresas que se apresentem
associadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /10 /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 ——————— Local ———————————————————————————

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.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 151 500 euros, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

* 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.

O Presidente da Câmara, António Soares Marques. 3000180994

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
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 Matosinhos DOC — Departamento de Obras

e Conservação
DPO — Divisão de Promoção de Obras

Endereço Código postal
Avenida Afonso Henriques 4450-510 Matosinhos

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229390900 229390906 ou 229373213

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-matosinhos.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
Remodelação e ampliação da Escola EB1 de Cabanelas — Lavra.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de um edifício e remodelação de outro, com projecto do dono de obra.
O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de 800 000 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos.
Código NUTS
I 010404.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.42.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.42.10-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Conforme mapa de medições.
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 10 e/ou em dias \\\ 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 pelo adjudicatário, após a adjudicação, terá o valor correspondente
a 5 % do valor total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global.
O pagamento será efectuado de acordo com os pontos 2.2 e 3 do caderno de encargos.
A proposta de preço será elaborada em conformidade com o ponto 10 do programa de
concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis, perante o dono da obra, pela manuten-
ção da sua proposta, com as legais consequências.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio 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
a) Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concorrentes:
Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as autorizações seguintes:
Das 1.ª, 4.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, devendo possuir na 1.ª subcategoria da
1.ª categoria classe que cubra o valor total da sua proposta.
Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas condi-
ções previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Econó-
mico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.
A titularidade do alvará contendo as autorizações exigidas prova-se pelo cumprimento
da alínea a) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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 15 do programa de concurso. Todos os elementos do agru-
pamento de empresas deverão comprovar individualmente a sua capacidade económi-
ca, financeira, exigida para a obra, sob pena de exclusão. Relativamente ao alvará
exigido para a obra, os consórcios ou agrupamentos de empresas, aproveitam das
habilitações das empresas associadas, devendo pelo menos uma das empresas de
construção deter o alvará previsto no n.º 6.2 do programa de concurso, devendo as
outras empresas de construção associadas deter habilitação que cubra o valor da
parte da obra que se propõe executar.
b) Outras condições mínimas de carácter económico, financeiro e técnico que cada
concorrente terá de observar cumulativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):
1) Indicadores económicos e financeiros — construídos com base na declaração de IRS
ou IRC, incluindo respectivos anexos, conforme o ponto 19.3 do programa de con-
curso.
1.1) Liquidez geral (%) (LG):
LG = (existências + disponibilidades + dividas de terceiros a curto prazo)/passivo a
curto prazo > 104.26
Autonomia financeira (%) (AF):
AF = capitais próprios/activo líquido total > 9.72
1.2) No caso da empresa ter iniciado no corrente ano a sua actividade, a avaliação da
capacidade económica e financeira será efectuada com base nas informações prestadas
em documento abonatório de uma instituição bancária reconhecida e não de acordo com
os indicadores.
1.3) No caso de se tratar de grupos de empresas que declarem a intenção de constituírem
juridicamente uma única entidade, um agrupamento complementar de empresas ou um
consórcio externo, cada uma das empresas deverá preencher os requisitos mencionados
no ponto 1.

2) Indicadores de carácter técnico — construídos com base nos documentos exigidos
nas alíneas l) a q) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e
solicitados nas alíneas e) a i) do n.º 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 de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60 % do valor estimado do contrato;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas a) a d) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à comprovação da
idoneidade, nos ternos do disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas e) e f) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à avaliação da
capacidade financeira e económica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3, do programa de concurso destinam-se à avaliação da
capacidade técnica, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

NÃO    £        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações 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   ¢
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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

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

Data limite de obtenção 23 /09 /2005

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitados em tempo útil e após pagamento dos respectivos custos, o pro-
grama de concurso, o caderno de encargos e os documentos complementares ao processo
podem ser enviados ou entregues aos interessados pela Câmara Municipal de Matosi-
nhos até seis dias úteis após a recepção do pedido escrito na entidade que preside ao
concurso.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 12 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 067 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 poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de inter-
venção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identi-
dade e no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de
sociedades ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos
bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa em nome individual,
sociedade ou agrupamento, da qual conste o nome e número do bilhete de identidade
do(s) representante(s).
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 15 horas. Local o acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do
edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Matosinhos.

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.

12 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Narciso Mi-
randa. 1000291138

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA
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 Ponte da Barca Presidente da Câmara Municipal

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Rocha Peixoto 4980-626

Localidade/Cidade País
Ponte da Barca Portugal

Telefone Fax
258480180 258480189

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
chefe.desu@cm-pontedabarca.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
Construção da rede de saneamento de águas residuais na freguesia de Vila Nova de
Muia — 1.ª fase.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada diz respeito à 1.ª fase do saneamento da referida freguesia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na freguesia de Vila Nova de Muía — Ponte da Barca.
Código NUTS
10101 — Minho-Lima.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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   £



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 172 — 7 de Setembro de 200519 478

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Serão realizados todos os trabalhos previstos no projecto e mapa de trabalhos, sendo
12 707 ml de colector, 2090 ml de conduta elevatória e 6 estações elevatórias. O valor
para efeitos de concurso é de 1 258 811,18 euros, a que acresce o IVA à taxa legal.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 09 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
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de 5 % do valor
da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será por série de preços com preços unitários do concorrente, nos ter-
mos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O pagamento será por
medição, nos termos do artigo 202.º do mesmo decreto-lei. A empreitada será finan-
ciada com recurso a receitas próprias da autarquia e comparticipação do programa
comunitário.

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
Serão excluídos dos procedimentos de contratação os concorrentes em relação aos
quais se verifiquem algumas situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Não serão analisadas, considerando-se excluídas, as propostas dos concorrentes quando
estes não apresentarem cumulativamente os valores do quartil inferior estabelecidos
pela Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publicada ao abrigo do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.
E ainda os documentos indicados nas alíneas e) e f) do n.º 15.1, bem como nas alíneas e)
e f) do n.º 15.3, do programa de concurso, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Comprovativo de serem titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas com as seguintes autorizações: empreiteiro geral da 2.ª categoria ou
6.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe correspondente ao valor global da pro-
posta;
Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e satisfazer o estipulado no artigo 54.º do mesmo diploma;
E ainda os documentos indicados nas alíneas g) e i) do n.º 15.1, bem como as alíneas g)
e h) do n.º 15.3, do programa de concurso, para os efeitos do disposto no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 O preço (P) — 60 %;
2 Qualidade técnica da proposta (QT) — 40 %.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
17/2005.
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: 734,19 euros, mais IVA, em papel. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante requerimento e o pagamento da importância referida, em dinheiro ou em cheque,
à ordem da Câmara Municipal de Ponte da Barca.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

19 /10 /2005
Hora 17 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

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
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas
por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /10 /2005

Hora 10 horas. Local Salão Nobre da Câmara Municipal de Ponte da Barca.

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
ON — Operação Norte — Programa Operacional da Região do Norte — Medida 1.9.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

* 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
DESU — CM de Ponte da Barca Chefe de Divisão da DESU

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Rocha Peixoto 4980-626

Localidade/Cidade País
Ponte da Barca Portugal

Telefone Fax
258480180 258480189

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
chefe.desu@cm-pontedabarca.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
DESU — CM de Ponte da Barca Chefe de Divisão da DESU

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Rocha Peixoto 4980-626

Localidade/Cidade País
Ponte da Barca Portugal

Telefone Fax
258480180 258480189

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
chefe.desu@cm-pontedabarca.pt

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

Organismo À atenção de
CM de Ponte da Barca Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Rocha Peixoto 4980-626

Localidade/Cidade País
Ponte da Barca Portugal
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Telefone Fax
258480180 258480189

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprov.pat@cm-pontedabarca.pt

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Armindo José
Sousa Silva. 3000181059

LIPOR — SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

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
LIPOR — Serviço Intermunicipalizado Administrador-delegado
de Gestão de Resíduos do Grande Porto

Endereço Código postal
Apartado 1510 4435-996 Baguim do Monte

Localidade/Cidade País
Baguim do Monte, Gondomar Portugal

Telefone Fax
229770100 229756038

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
lipor@lipor.pt www.lipor.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   90
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção, construção, fornecimento e montagem, exploração e eventual financiamento
do sistema de valorização energética do biogás do aterro sanitário de Ermesinde da
LIPOR.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto a escolha do co-contratante particular, com vista
à celebração de um contrato misto de fornecimento de bens e equipamentos, bem como
de prestação de serviços, para a concepção, construção, fornecimento e montagem, ex-
ploração e eventual financiamento do sistema de valorização energética do biogás do
aterro sanitário de Ermesinde da LIPOR.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Terrenos contíguos, sitos na freguesia de Ermesinde, do concelho de Valongo, e na
freguesia de Baguim do Monte, do concelho de Gondomar.
Código NUTS
PT 114/Grande Porto.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 90.12.10.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos90.12.31.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 120 a partir da decisão de adjudicação (para forne-
cimentos 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 de proposta no valor de 25 000 euros;
b) Caução de 5 % do montante total do contrato.
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
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual
deve assumir a forma jurídica de agrupamento complementar de empresas ou de consór-
cio externo, um e outro sempre no regime de responsabilidade solidária passiva, se e
quando lhe for adjudicado o contrato.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Entidades que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme artigo 7.º, alínea b), do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme artigo 7.º, alínea a), 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   £
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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

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

Data limite de obtenção 06 /10 /2005

Custo: 2500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque à ordem da LIPOR, mediante apresentação do respectivo pedi-
do, por escrito.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /10 /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 até às 17 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 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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados, os últimos no número
máximo de um por concorrente.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /10 /2005

Hora 10 horas. Local LIPOR I — Baguim do Monte, Gondomar.

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
O presente contrato enquadra-se no III QCA, Projecto FC 2002/PT/C/PE/002 —
Projecto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos — Central de Valorização Orgâ-
nica.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Só são admitidas propostas com variantes que se limitem a apresentar diferenças, em
relação à proposta base, quanto ao tipo de equipamentos e números de pontos de extrac-
ção de gás, de acordo com o que, a propósito, determinam as cláusulas técnicas do
caderno de encargos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

29 /08 /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.

26 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Macedo Vieira. 3000180973

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÃ FILADÉLFIA
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 Vida Cristã Filadélfia Jorge Jacinto

Endereço Código postal
Rua dos Heróis dos Dembos, lote 182 2680-049

Localidade/Cidade País
Camarate Portugal

Telefone Fax
219488960 219488969

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
associacao@filadelfia.org

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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Instalação de creche e berçário em cinco lojas da Urbanização Terraços da Ponte, Quinta
do Mocho, Sacavém.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos de remodulação para adaptar o espaço existente nas lojas dos lotes 58.59 e
63, para a instalação de um equipamento infantil.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Terraços da Ponte, Quinta do Mocho, lote 58, loja esquerda e direita; lote 59, loja
esquerda e direita; lote 63, loja esquerda.
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.42.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.27.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.31.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.21.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.33.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.42.11.52-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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
As quantidades e natureza dos trabalhos a realizar constam no mapa de medições e o seu
valor total, para efeito de concurso, é de 205 312,37 euros.

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
5 % do valor da adjudicação
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1) Concorrentes detentores de alvará como IMOPPI, contendo as seguintes autoriza-
ções:
a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional da
1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 1.ª e 8.ª subcategorias da
4.ª categoria e as 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem;
2) Concorrentes não detentores de alvará deverão apresentar, conforme o caso, os do-
cumentos previstos nos artigos 67.º ou 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

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 Qualidade técnica da proposta — 55 %;
2 Preço global — 35 %;
3 Prazo de execução — 10 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
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: 400 euros, acrescido de IVA (sup. papel). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
As cópias só serão executadas para posterior entrega, após recepção do pedido por
escrito e da apresentação do comprovativo do respectivo pagamento.
Os pagamentos serão efectuados na Tesouraria da entidade adjudicante, no horário das
10 às 13 horas e das 15 às 18 horas.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 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

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
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 14 horas. Local sede da AVCF, sito na Rua dos Heróis dos Dembos, lote 182,
2680-049 Camarate.

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
QCA III — PORLVT — Medida 307 — FEDER.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
II.3 — Se outro menor não for proposto pelo empreiteiro.
IV.2 — Os subfactores vêm indicados no programa de concurso.
IV.3.2 — Será de inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e
comparação das cópias com os elementos do processo patenteados.

* 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.

26 de Agosto de 2005. — Pela Associação, Jorge Jacinto.
3000181065

EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, 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
EDIA — Empresa de Desenvolvimento EDIA — Empresa de Desenvolvimento
e Infra-Estruturas do Alqueva, S. A. e Infra-Estruturas do Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Zeca Afonso, 2 7800-522

Localidade/Cidade País
Beja Portugal

Telefone Fax
(351) 284315100 (351) 284315101

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
edia@edia.pt www.edia.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 VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisam-se todos os interessados ao concurso público n.º 12/2005, para elaboração do
projecto de execução para o circuito hidráulico de Vale de Gaio e de estudos prévios
para os blocos de rega associados, a que se refere o anúncio publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 155, de 12 de Agosto de 2005, e no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º S146, de 30 de Julho de 2005, de que foram juntos ao processo do referido
concurso o aditamento n.º 1, prestado pela entidade adjudicante, o qual pode ser con-
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sultado por todos os interessados nos mesmos locais referidos no anúncio de abertura
do concurso, dentro das horas normais de expediente, até à data limite para apresenta-
ção das propostas.

25 de Agosto de 2005. — O Administrador, Pedro Aires.
1000291248

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA BATALHA

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
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia António de Almeida Monteiro (provedor)
da Batalha

Endereço Código postal
Rua da Misericórdia 2440-119 Batalha

Localidade/Cidade País
Batalha Portugal

Telefone Fax
244766366 244766687

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gap.cmbatalha@mail.telepac.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Fornecimento de mobiliário hospitalar.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de camas eléctricas articuladas para internamento e restante mobiliário
hospital, tendo em vista o funcionamento de Unidade de Cuidados Continuados e
Paliativos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A instalação do equipamento será feita na Unidade Cuidados Continuados do fu-
turo Centro Hospitalar Nossa Senhora da Conceição, sito no lugar das Brancas,
Batalha.
Código NUTS
II (Região Centro).

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) **
45.21.1 e 45.21.15.

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 e instalação de todos os equipamentos previstos na lista de quantidades
e caderno de encargos.
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 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
O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deverá prestar caução no valor
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Fornecimento co-financiado pelo Programa Saúde XXI e orçamento da entidade adju-
dicante.
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1) Declaração na qual o concorrente indique o nome, número fiscal de contribuinte,
número bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa con-
servatória;
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1) Declaração bancária adequada ou prova de subscrição de um seguro de riscos pro-
fissionais;
2) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do
procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar a declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de
destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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

1 Características técnicas — 35 %;
2 Preço — 30 %;
3 Adequação funcional — 15 %;
4 Satisfação das condições do caderno de encargos — 10 %;
5 Qualidade da assistência técnica — 5 %;
6 Prazo de garantia — 5 %.

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
01/2005/UCC.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 06 /10 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante prévio pagamento em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem da
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

06 /10 /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 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
Podem intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse
efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /10 /2005
Hora 17 horas e 30 minutos. Local sede administrativa da Misericórdia da Batalha,
sita na Rua da Misericórdia, vila da Batalha.

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
Programa Comunitário Saúde XXI.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

26 /08 /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.

26 de Agosto de 2005. — O Provedor, (Assinatura ilegível.)
3000180978

POLISALBUFEIRA, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM ALBUFEIRA, 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
PolisAlbufeira, Sociedade
para o Desenvolvimento do Programa
Polis em Albufeira, S. A.

Endereço Código postal
Avenida da Liberdade, 52, 1.º, direito 8200-002 Albufeira

Localidade/Cidade País
Albufeira Portugal

Telefone Fax
289599850 289599859

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.1.1) 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de tratamento e valorização da Avenida da Liberdade e arranjo do espaço
envolvente ao actual terminal rodoviário, na Zona de Intervenção do Programa Polis
em Albufeira.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange os seguintes trabalhos: pavimentações; rede de drenagem de
águas residuais; rede de drenagem de águas pluviais; rede de abastecimento de água;
paisagismo; fundações e estruturas em betão armado; estruturas em madeira; rede de
iluminação pública; telecomunicações.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O local de execução dos trabalhos situa-se na Avenida da Liberdade, na cidade de
Albufeira.
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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 1 200 000 euros.

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
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante correspondente
a 5 % do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O tipo da empreitada é por série de preços para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformidade com
o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de concurso;
c) O financiamento será assegurado por fundos próprios da Sociedade e pelo FEDER —
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito de candidatura desta Socie-
dade a efectuar ao Eixo 2 do Programa Operacional do Algarve.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente constituí-
das, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso, qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agrupadas possuam condi-
ções legais adequadas ao exercício de actividade compatível com o objecto do con-
curso.
As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua proposta com
um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em agrupamento com-
plementar de empresas ou em consórcio externo, garantindo a responsabilidade solidá-
ria dos agrupados ou dos consorciados, com sede em Portugal, com a indicação clara
da modalidade de associação escolhida e da participação qualitativa e quantitativa de
cada empresa constituinte.
Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente concurso seja feita a um grupo
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade indicada no acordo-promessa.

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) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal serão admitidos empreiteiros com
titularidade de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
b1) A classificação como empreiteiro geral da 2.ª categoria — obras de urbanização (de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), de classe que
cubra o valor da proposta;
b2) Da 1.ª categoria: 1.ª e 3.ª subcategorias; da 2.ª categoria: 1.ª, 6.ª, 8.ª e 9.ª subcatego-
rias; da 4.ª categoria: 1.ª e 7.ª subcategorias (de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004,
de 9 de Janeiro, e Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), nas classes correspondentes
à parte dos trabalhos a que respeitem.
Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado da comunidade europeia deve
observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
c) Poderão igualmente concorrer:
c1) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia não detentoras
de certificados de classificação de empreiteiros de obras públicas, titulares de certifi-
cados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obras posta a con-
curso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Europeia;
c2) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
c3) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos
da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Definido no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.

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 Preço — 40 %;
2 Prazo de execução e garantias para o seu cumprimento — 30 %;
3 Valia técnica da proposta — 30 %.

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 n.º 100/5/PC007.
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: 750 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) O processo de concurso, original, poderá ser consultado, desde a data de publicação
deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 9 horas e 30 mi-
nutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas e
30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), mediante marcação prévia pelo telefo-
ne 289599850;
b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias contados a partir
da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o pagamento de 750 euros,
acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cruzado emitido à ordem
da PolisAlbufeira, S. A., e a apresentar juntamente com o pedido.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 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

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 público poderão intervir as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas, no máximo de um representante por concorrente, considerando-se como
um único concorrente as empresas que se apresentarem associadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas e 30 minutos. Local no endereço indicado no ponto 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
A presente empreitada será co-financiada pelo FEDER, no âmbito do financiamento
comunitário do Programa Operacional do Algarve.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de validade das propostas é o que resulta da aplicação do disposto no ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Não são admitidas propostas variantes ao projecto patenteado no concurso.
É permitida a apresentação de propostas que envolvam a redução do prazo de execução
previsto, sem prejuízo da apresentação da proposta base, de acordo com o disposto no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José António de Campos Correia. 3000181020

VIANAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VIANA DO CASTELO, 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
VianaPolis, Sociedade
para o Desenvolvimento do Programa
Polis em Viana do Castelo, S. A.

Endereço Código postal
Edifício de Apoio à Doca de Recreio 4900 Viana do Castelo
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Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
258806440 258806449

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.1.1) 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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção de um centro de monitorização e interpretação ambiental em
Viana do Castelo.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange os trabalhos de recuperação de um antigo moinho de maré que se
encontra em ruínas, adaptando a construção existente para o funcionamento de um
equipamento de monitorização e interpretação ambiental.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O local de execução dos trabalhos situa-se no Parque da Cidade, na Zona de Interven-
ção do Programa Polis em Viana do Castelo.

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 520 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 300 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
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante correspondente
a 5 % do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O tipo da empreitada é por preço global para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformidade com
o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de concurso;
c) O financiamento será assegurado por fundos próprios da Sociedade e pelo FEDER —
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do financiamento comuni-
tário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa Polis.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente constituí-
das, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso, qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agrupadas possuam condi-
ções legais adequadas ao exercício de actividade compatível com o objecto do con-
curso.
As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua proposta com
um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em agrupamento com-
plementar de empresas ou em consórcio externo, garantindo a responsabilidade solidá-
ria dos agrupados ou dos consorciados, com sede em Portugal, com a indicação clara
da modalidade de associação escolhida e da participação qualitativa e quantitativa de
cada empresa constituinte.
Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente concurso seja feita a um grupo
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade indicada no acordo-promessa.

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) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal serão admitidos empreiteiros com
titularidade de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
b1) A classificação como empreiteiro geral da 1.ª categoria — edifícios de construção
tradicional (de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro),
de classe que cubra o valor da proposta;
b2) Da 1.ª categoria: 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias; da 4.ª categoria: 1.ª, 7.ª e 10.ª subcatego-
rias; da 5.ª categoria: 1.ª subcategoria (de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro, e Portaria no 19/2004, de 10 de Janeiro), nas classes correspondentes à parte
dos trabalhos a que respeitem. Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado
da comunidade europeia deve observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
c) Poderão igualmente concorrer:
c1) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia não detento-
ras de certificados de classificação de empreiteiros de obras públicas, titulares de
certificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obras posta
a concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Euro-
peia;
c2) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Econó-
mico Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção;
c3) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Pú-
blicos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Definido no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.

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 Preço — 50 %;
2 Prazo de execução e garantias para o seu cumprimento — 20 %;
3 Valia técnica da proposta — 30 %.

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 n.º 420/5/PC003.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) O processo de concurso, original, poderá ser consultado, desde a data de publicação
deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 9 horas e 30 mi-
nutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas e
30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), mediante marcação prévia pelo telefo-
ne 258806440;
b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias contados a partir
da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o pagamento de 500 euros,
acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cruzado emitido à ordem
da VianaPolis, S. A., e a apresentar juntamente com o pedido.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

45 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

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 público poderão intervir as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas, no máximo de um representante por concorrente, considerando-se como
um único concorrente as empresas que se apresentarem associadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local no endereço indicado no ponto I.1).
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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
A presente empreitada será co-financiada pelo FEDER — Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, no âmbito da candidatura, já proposta para o efeito, ao Eixo 3 do
Programa Operacional do Norte.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de validade das propostas é o que resulta da aplicação do disposto no ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Não são admitidas propostas variantes ao projecto patenteado no concurso.
É permitida a apresentação de propostas que envolvam a redução do prazo de execução
previsto, sem prejuízo da apresentação da proposta base, de acordo com o disposto no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Jorge Guedes Marques. 3000181022

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
CONCESSÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Matosinhos DOC — Departamento de Obras e

Conservação
DPO — Divisão de Promoção de Obras

Endereço Código postal
Avenida de D. Afonso Henriques 4450-510 Matosinhos

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229390900 229390906 ou 229373213

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-matosinhos.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO DA CONCESSÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Restaurante e piscinas de marés de Leça da Palmeira.
II.1.2) Descrição
Obra de construção/exploração do «Restaurante e piscina de marés de Leça da Palmei-
ra».
II.1.3) Local
Freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.
IV.2) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.2.2) Prazo para recepção das candidaturas

\\ /\\ /\\\\ ou 060 dias a contar da sua publicação no Diário da
República

Hora 12 horas.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Aviso rectificativo ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 152, de
9 Agosto de 2005.
O acto público do concurso realizar-se-á no dia útil seguinte à data limite para a apre-
sentação de propostas.
Hora: 15 horas.
Local: o acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões do edifício dos Paços
do Concelho da Câmara Municipal de Matosinhos.

12 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Narciso
Miranda. 1000291137

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
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 Vila do Bispo Câmara Municipal de Vila do Bispo

Endereço Código postal
Praça do Município 8650-407

Localidade/Cidade País
Vila do Bispo Portugal

Telefone Fax
282639105 282639208

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de lar de idosos em Budens.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 061 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora até às 15 horas e 30 minutos.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o anúncio n.º 150 publicado a 5 de Agosto de 2005.

25 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000291244

COSTAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS NA COSTA DE CAPARICA, 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
CostaPolis, Sociedade
para o Desenvolvimento do Programa
Polis na Costa de Caparica, S. A.

Endereço Código postal
Avenida do 1.º de Maio, 38-M 2825-393 Costa de Caparica

Localidade/Cidade País
Costa de Caparica Portugal

Telefone Fax
(+351) 212918370 (+351) 212918385

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início 14 /10 /2005 e/ou termo 30 /06 /2007

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

Data limite de obtenção 20 /09 /2005

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
a) O processo de concurso poderá ser consultado e adquirido desde a data de publica-
ção deste anúncio até à data e hora limite de entrega das propostas na morada indicada
em I.1).
b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de três dias úteis contados
a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o pagamento de
100 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro ou cheque
cruzado emitido à ordem da entidade adjudicante e a apresentar no acto do levantamen-
to do processo de concurso.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 144, de
28 de Julho de 2005, sob o registo n.º 3000177670.

30 de Agosto de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000181109
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Anúncio
Hasta pública para venda de material lenhoso

A entidade pública adjudicante é a Direcção-Geral dos Recursos
Florestais — Circunscrição do Sul, com sede na Rua do Tenente Raul
de Andrade, 1-3, 7000-613 Évora (telefone: 266737370; fax:
266737378).

Venda de material lenhoso em hasta pública constituída por dois
lotes (9000 eucaliptos) da área florestal de Sines, cuja base de licita-
ção é de 22 010,17 euros.

A hasta pública terá lugar no dia 22 de Setembro, pelas 10 horas,
no Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Rua da Floresta, 7520-187 Si-
nes.

As condições de venda para esta arrematação encontram-se à dis-
posição, para consulta dos concorrentes, no Núcleo Florestal do Ri-
batejo, Quinta das Oliveiras, Estrada Nacional n.º 3, apartado 59, 2100-
-906 Santarém; no Núcleo Florestal da Área Metropolitana de Lisboa,
Rampa do Castelo, Santa Maria, 2710-906 Sintra; no Núcleo Flores-
tal do Alto Alentejo, Rua de Augusto César de Oliveira Tavares, 23,
rés-do-chão, 7300-126 Portalegre; no Núcleo Florestal do Alentejo
Central, Rua do Tenente Raul de Andrade, 1-3, 7000-613 Évora; no
Núcleo Florestal do Baixo Alentejo, Rua de São Sebastião, apartado
121, 7800-298 Beja; no Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Estra-
da Nacional n.º 5, 7580 Alcácer do Sal, e Rua da Floresta, 7520-187 Si-
nes, e no Núcleo Florestal do Algarve, apartado 282-Braciais, 8001-
-904 Faro, podendo ser consultadas durante as horas normais de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

Desde que solicitado em tempo útil e mediante pagamento dos
respectivos custos, 25 euros, isento de IVA, mais despesas de envio,
poderá ser remetida ou entregue cópia do processo aos interessados,
no prazo de quatro dias úteis, após a recepção do pedido no endereço
seguinte: Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Rua da Floresta, 7520-
-187 Sines.

O pagamento será efectuado no acto da assinatura do contrato, em
numerário ou cheque visado emitido em nome da Direcção-Geral dos
Recursos Florestais.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Director-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000180976

Anúncio
Hasta pública para venda de material lenhoso

A entidade pública adjudicante é a Direcção-Geral dos Recursos
Florestais — Circunscrição do Sul, com sede na Rua do Tenente Raul
de Andrade, 1-3, 7000-613 Évora (telefone: 266737370; fax:
266737378).

Venda de material lenhoso em hasta pública constituída por três
lotes (14 832 pinheiros bravos) da área florestal de Sines, cuja base
de licitação é de 118 022,38 euros.

A hasta pública terá lugar no dia 22 de Setembro, pelas 11 horas,
no Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Rua da Floresta, 7520-187 Si-
nes.

As condições de venda para esta arrematação encontram-se à dis-
posição, para consulta dos concorrentes, no Núcleo Florestal do Ri-
batejo, Quinta das Oliveiras, Estrada Nacional n.º 3, apartado 59, 2100-
-906 Santarém; no Núcleo Florestal da Área Metropolitana de Lisboa,
Rampa do Castelo, Santa Maria, 2710-906 Sintra; no Núcleo Flores-
tal do Alto Alentejo, Rua de Augusto César de Oliveira Tavares, 23,
rés-do-chão, 7300-126 Portalegre; no Núcleo Florestal do Alentejo
Central, Rua do Tenente Raul de Andrade, 1-3, 7000-613 Évora; no
Núcleo Florestal do Baixo Alentejo, Rua de São Sebastião, apartado
121, 7800-298 Beja; no Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Estra-

da Nacional n.º 5, 7580 Alcácer do Sal, e Rua da Floresta, 7520-187 Si-
nes, e no Núcleo Florestal do Algarve, apartado 282-Braciais, 8001-
-904 Faro, podendo ser consultadas durante as horas normais de ex-
pediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

Desde que solicitado em tempo útil e mediante pagamento dos
respectivos custos, 25 euros, isento de IVA, mais despesas de envio,
poderá ser remetida ou entregue cópia do processo aos interessados,
no prazo de quatro dias úteis, após a recepção do pedido no endereço
seguinte: Núcleo Florestal do Alentejo Litoral, Rua da Floresta, 7520-
-187 Sines.

O pagamento será efectuado no acto da assinatura do contrato, em
numerário ou cheque visado, emitido em nome da Direcção-Geral dos
Recursos Florestais.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Director-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000180977

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social
de Castelo Branco

Alvará n.º 2

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 concedido o
presente alvará de abertura e funcionamento de estabelecimento de-
nominado Lar João & Isabel, Sociedade Unipessoal, L.da, sito na Rua
dos Heróis de Mucaba, 4, freguesia de Vila de Rei, concelho de Vila de
Rei, distrito de Castelo Branco, propriedade de João de Deus Antunes
Martins e Maria Isabel Barreira da Conceição Martins.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividades — lar de idosos;
Lotação máxima — 15 utentes.

26 de Janeiro de 2005. — O Director, (Assinatura ilegível.)
3000177881

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Alentejo

Sub-Região de Saúde de Beja

Despacho (extracto)

Por despacho de 9 de Dezembro de 2004 do Secretário de Esta-
do Adjunto do Ministro da Saúde:

Adalberto Pereira da Silva, licenciado em Medicina — autorizada a
celebração do contrato de avença, para assegurar, mensalmente,
seis prestações no SAP no Centro de Saúde de Odemira, com efei-
tos a partir de 13 de Setembro de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Coordenadora Sub-Regional, Maria
Lisalete Martins Piçarra de Oliveira Pombeiro. 3000178121

Despacho (extracto)
Por despacho de 13 de Julho de 2005 da coordenadora sub-re-

gional:

Adalberto Pereira da Silva, licenciado em Medicina — autorizada a
rescisão do contrato de avença que celebrou com esta Sub-Região
de Saúde, com efeitos a partir de 11 de Março de 2005.

15 de Julho de 2005. — A Coordenadora Sub-Regional, Maria
Lisalete Martins Piçarra de Oliveira Pombeiro. 3000178115
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MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto das Artes

Aviso (extracto)
Por despacho da Ministra da Cultura de 20 de Abril de 2005:

Nuno Miguel Cordeiro Leão Ferreira Alves — contratado em regime
de prestação de serviços, na modalidade de avença, a fim de pres-
tar serviços de assessoria jurídica especializada no âmbito das ac-
tividades do Instituto, com a remuneração mensal de 2050 euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, actualizáveis anualmen-
te, a partir de Janeiro de 2006, na percentagem que for fixada
para os aumentos de vencimento na função pública, com efeitos
a 2 de Maio de 2005, válido por um ano, renovando-se automa-
ticamente por igual período e feito cessar por qualquer das par-
tes, a todo o tempo e sem direito a indemnização, mediante avi-
so prévio à outra parte através de carta registada e com a
antecedência de 60 dias, salvo no caso de comum acordo, situa-
ção em que cessa na data acordada. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

16 de Junho de 2005. — O Director, Paulo Cunha e Silva.
3000176490

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio
Processo n.º 1687/05.3TBAGD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Fa Bosman Holland, Bv.
Devedor — J. Coutinho & Santos, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Águeda, 2.º Juízo de Águeda, no dia
9 de Agosto de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora J. Coutinho & Santos, L.da, número
de identificação fiscal 502568976, com endereço na Avenida de
Callouste Gulbenkian, 182, 184, rés-do-chão, Águeda, com sede na
morada indicada.

São administradores do devedor, a quem é fixado domicílio na(s)
morada(s) indicada(s).

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Ademar Rodrigues
Leite, com endereço na Avenida de Alberto Sampaio, 106, 2.º, direi-
to, Viseu, 3500-000 Viseu.

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
decisão 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 3 de Outubro 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).

10 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito de turno, Justino Ri-
beiro. — O Oficial de Justiça, João Carlos dos Santos Correia.

1000291242

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCÁCER DO SAL

Anúncio
Processo n.º 358/04.2TBASL.
Falência (requerida).
Requerente — Transfradelos — Transportadora de Carga, L.da

Requerida — H. P. Madeiras — Actividades Silvícolas, L.da, e outro(s).

Vítor Manuel Mourão Carvalhal de Almeida, juiz de direito, de turno,
da Secção Única do Tribunal da Comarca de Alcácer do Sal:

Faz saber que por sentença de 30 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida H. P. Madeiras —
Actividades Silvícolas, L.da, com domicílio na Rua dos Almocreves, 3,
Alcácer do Sal, 7580-000 Alcácer do Sal, 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. Mário José Vicente de Al-
meida, com escritório na Rua do Menino Jesus, 11-C, Évora, cujo
requerimento inicial deu entrada neste Tribunal, em 14 de Setembro
de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, de turno, Vítor Manuel
Mourão Carvalhal de Almeida. — O Oficial de Justiça, Nuno Vieira.

1000291230
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1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 7370/05.2TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Rolbraga Comércio e Ind. de Automóveis, L.da, com

sede na Rua da Cidade do Porto, 16, Maximinos, 4700 Braga, es-
tabelecimentos na Rua do Conselheiro Lobato, 249 a 253, São José
de São Lázaro, Braga, e Avenida da Liberdade, 86, Braga.

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

No Tribunal da Comarca de Braga, 1.º Juízo Cível de Braga, no dia
5 de Agosto de 2005, pelas 19 horas, foi proferida sentença de decla-
ração de insolvência: Rolbraga Comércio e Ind. de Automóveis, L.da,
número de identificação fiscal 501912665, com sede na Rua da Cida-
de do Porto, 16, Maximinos, Braga.

É administrador do devedor José Maria Filipe da Silva Magalhães,
com endereço na Rua da Natária, 51, 3.º, esquerdo, centro, Em, 4000-
-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: Paulo Alexandre Fer-
nandes Vasconcelos Pereira, com endereço na Rua de Andrade Cor-
vo, 242, Edifício Lions, 4.º, sala 407, 4700-204 Braga.

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.
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.

É designado o dia 16 de Setembro de 2005, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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 Agosto de 2005. — O Juiz de Direito de turno, Emídio Peixo-
to. — A Oficial de Justiça, Isabel Maria Senra Oliveira.

3000181055

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 3833/05.8TBBRG.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — João de Azevedo Pinto.
Insolvente — Alberto Rodrigues Soares e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Alberto Rodrigues Soares, nascido em 11 de Dezembro de 1949,

freguesia de Turiz, Vila Verde, número de identificação fiscal
157216209, bilhete de identidade n.º 3545372, e Maria do Carmo

Sousa Gonçalves e Soares, número de identificação fiscal 157216195,
com endereço no lugar de Gaindo, São Paio de Merelim, 4700-
-841 Braga.

António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas,
9, rés-do-chão, sala 7, 3030-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 26 de Setembro, pelas 10 horas, para
a realização da reunião de assembleia de credores.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com po-
deres especiais para o efeito.

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) n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

Tendo o Juiz limitado a participação na assembleia aos titulares de
créditos que atinjam o valor fixado no despacho de convocatória,
podem os credores afectados fazer-se representar por outro, cujo cré-
dito seja, pelo menos, igual ao limite fixado, ou agrupar-se de forma
a completar o montante exigido, participando através de um repre-
sentante comum (n.º 4 do artigo 72.º do CIRE).

12 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, Pedro Álvares de
Carvalho. — A Oficial de Justiça, Ana Maria Braga. 3000180979

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 7368/05.0TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Colibraga — Sociedade de Reparação de Automóveis,

L.da, e outro(s).
Efectivo com. credores — Audatex Portugal, S. A., e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Braga, 4.º Juízo Cível de Braga, no dia
5 de Agosto de 2005, às 19 horas, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora Colibraga — Sociedade de Reparação
de Automóveis, L.da, número de identificação fiscal 502077760, com
endereço na Rua da Cidade do Porto, 16, Maximinos, 4700-000 Braga,
com sede na morada indicada.

É administrador da devedora José Maria Filipe da Silva Magalhães,
com endereço na Rua da Natária, 51, 3.º, esquerdo, centro, Em, 4000-
-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: Dr. Paulo Vasconcelos,
com endereço na Rua de Andrade Corvo, 242, Edifício Lions, 4.º piso,
sala 407, 4700-204 Braga.

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;
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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 16 de Setembro de 2005, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do 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).

8 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, Emídio Peixoto. —
A Oficial de Justiça, Maria João Alves Leal. 3000181044

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio
Processo n.º 2064/05.1TBFLG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Alípio Pereira & Pereira, L.da, e outro(s).
Credor — Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Felgueiras, 1.º Juízo de Felgueiras, no
dia 9 de Agosto de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora Alípio Pereira & Pereira, L.da,
número de identificação fiscal 501616330, com sede na Castanheira,
Revinhade, 4650-365 Felgueiras.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Ruben Rego,
com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala 3.2, 4450-
-043 Matosinhos.

A administração da massa insolvente fica assegurada pela devedo-
ra, condicionada à apresentação do plano de insolvência protestado
juntar.

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 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 14 de Outubro 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).

10 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Marlene Fortuna
Rodrigues. — O Oficial de Justiça, António Joaquim Almeida Fer-
reira. 3000181015

Anúncio
Processo n.º 2052/05.8TBFLG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Instituto da Segurança Social, I. P.
Insolvente — Fábrica de Calçado Revibel, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Felgueiras, 2.º Juízo de Felgueiras, no
dia 5 de Agosto de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora Fábrica de Calçado Revibel, L.da,
número de identificação fiscal 504244744, com endereço no Bairro,
Revinhade, 4610 Felgueiras, com sede na morada indicada.
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É administrador da devedora Abílio Ferreira Lopes, com endereço
no lugar de Castanheira, Revinhade, 4610-000 Felgueiras, a quem é
fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Ruben Rego,
com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala 3.2, 4450-
-043 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 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 14 de Novembro de 2005, pelas 14 horas, para
a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do
relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de
Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do 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).

8 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Gabriela P. S.
Fonseca Freitas. — O Oficial de Justiça, Miguel Paredes.

3000181014

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 5015/05.0TBGMR.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Fitexar — Fibras Têxteis, Artificiais, S. A.
Insolvente — Joaquim Ferreira Araújo.

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 1.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 8 de Agosto de 2005, às 21 horas, foi proferida sentença
de declaração de insolvência do devedor Joaquim Ferreira Araújo,
casado, nascido em 12 de Fevereiro de 1958, freguesia de Nespereira,
Guimarães, nacional de Portugal, número de identificação fiscal
119681617, bilhete de identidade n.º 5805553, com endereço no lu-
gar da Estrada Nova, Moreira de Cónegos, 4800-000 Guimarães, com
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Ruben Rego,
com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala 32, 4450-
-043 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 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 18 de Outubro 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.

9 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito de turno, Ana Gabriela
P. S. Fonseca Freitas. — A Oficial de Justiça, Francisca Cândida.

3000181012
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2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 5291/05.8TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Godspell — Confecções Têxteis, Lar.
Insolvente — Metroluso — Comércio de Têxteis Lar, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 2.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 8 de Agosto de 2005, às 21 horas, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora Metroluso — Comércio de
Têxteis Lar, L.da, número de identificação fiscal 505092468, com
endereço na Travessa da Boavista, Selho (São Cristóvão), 4835-
-000 Guimarães, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Aderbal Rogério Sousa Rodrigues
e João Vítor de Sousa Rodrigues, a quem é fixado domicílio nas mo-
radas indicadas: Rua do Penegacho, 199, Selho (São Cristóvão), Gui-
marães, e Travessa da Boavista, 16-A, Selho (São Cristóvão), Guima-
rães.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Jorge Ruben Rego,
com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala 3.2, 4450-
-043 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 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 18 de Outubro 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).

9 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Gabriela P. S.
Fonseca Freitas. — O Oficial de Justiça, Constantino Sérgio Alves
Silva. 3000181013

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 4962/05.3TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ana Ferreira da Silva e outro(s).
Insolvente — Gotzpor — Confecções, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 3.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 22 de Agosto de 2005, às 15 horas, foi proferida senten-
ça de declaração de insolvência da devedora Gotzpor — Confecções,
L.da, número de identificação fiscal 506590267, com endereço no
Parque Industrial, São João de Ponte, pavilhão B-8, 4800-000 Gui-
marães, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora Diana Oliveira Rodrigues, com ende-
reço na Rua do Padre Francisco Salazar, 17, Vila Nova de Sande, 4800-
-000 Guimarães, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Ana Maria Olivei-
ra da Silva, com endereço na Rua do Campo Alegre, 672, 6.º, direito,
4150-171 Porto.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

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;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 493

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 27 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).

24 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. — A Oficial de Justiça, Maria do Carmo Cardoso Maia.

3000181011

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÍLHAVO

Anúncio
Processo n.º 1281/05.9TBILH.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Ferreira & Matos, L.da, e outro(s).
Credor — Banco Comercial Português, S. A. (Millennium Bcp) e

outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Ílhavo, 2.º Juízo de Ílhavo, no dia 5 de
Agosto de 2005, às 17 horas, foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora Ferreira & Matos, L.da, número de identifi-
cação fiscal 500887438, com endereço na Zona Industrial da Mota,
Rua Sete, lote F 17, 3830-000 Gafanha da Encarnação, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Manuela Alexina
Meneses Vila Maior, com endereço na Rua do Conselheiro Luís de
Magalhães, 64, 4.º, esquerdo, A/f, 3800-239 Aveiro.

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.

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.

De que foi designado o dia 28 de Setembro de 2005, pelas 14 ho-
ras, para realização da reunião da assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório.

Foi fixado o prazo de 30 dias para reclamação de créditos.
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 Agosto de 2005. — A Juíza de Direito de turno, Maria Eduarda
Vila Chã. — O Oficial de Justiça, José Sobral. 1000291257

TRIBUNAL DA COMARCA DE MOGADOURO

Anúncio
Processo n.º 193/05.0TBMGD.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Andrade & Santos, L.da, e outro(s).
Credor — Idalina da Conceição Domingues Machado Andrade e

outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Andrade & Santos, L.da, número de identificação fiscal 500973199,

com sede na Avenida de Nossa Senhora do Caminho, 5200-000 Mo-
gadouro.

Administradora da insolvência: Dr.ª Cláudia Sousa Soares, com
endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito frente,
4435-006 Rio Tinto.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 23 de Setembro de 2005, pelas 10 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores, com vista
à apreciação do relatório.

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 de que os mesmos deverão
fazer-se representar ou agrupar-se por outro credor [alínea d) do
n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

16 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Sandra Araújo Mo-
reira. — O Oficial de Justiça, Ilídio Raposo. 1000291229

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio
Processo n.º 2198/05.2TBOAZ.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Construdães, Construtora de Adães, L.da, e outro(s).
Devedor — Casa Hilário — Livraria, Papelaria, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis, 2.º Juízo de Com-
petência Especializada Cível de Oliveira de Azeméis, no dia 11 de
Agosto de 2005, às 23 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Casa Hilário — Livraria, Pa-
pelaria, L.da, número de identificação fiscal 500923710, Rua de Ben-
to Carqueja, 129, Oliveira de Azeméis, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Cláudia Sousa Soa-
res, com endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito
frente, Rio Tinto, 4435-006 Rio Tinto.

São administradores do devedor: Victor Manuel Moreira Florêncio
e Maria Manuela Cardoso da Silva Florêncio, a quem é fixado domi-
cílio na morada acima indicada.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
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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 aber-
to o incidente de qualificação 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.

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.

12 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Castro. —
A Oficial de Justiça, Aida Amaro. 1000291226

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio
Processo n.º 1412/05.9TBPFR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Jam & Pcm — Electrodomésticos, L.da, e outro(s).
Credor — Eduardo Nunes Neves, L.da

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente — Jam & Pcm — Electrodomésticos, L.da, número de

identificação fiscal 506467503, com sede no lugar de São Domingos,
Seroa, 4590-000 Paços de Ferreira, e

Administradora da insolvência: Cecília de Sousa Rocha e Rua, com
endereço na Rua de Oliveira Monteiro, 284, 4050-439 Porto.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, por despacho de 10 de Agosto de 2005, foi dada sem
efeito a assembleia de credores designada para o próximo dia 16 de
Agosto de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos, tendo sido designada
nova data para a sua realização, o próximo dia 19 de Setembro de
2005, pelas 9 horas e 30 minutos.

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

10 de Agosto de 2005. — O Juiz de Direito, Francisco Costeira da
Rocha. — O Oficial de Justiça, João Pires. 3000181010

TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTEL

Anúncio
Processo n.º 20-E/2000.
Liquidação do activo.
Presidente com. credores — Pp — Peeters & Peeters Importação e

Exportação e outro(s).
Requerida — Epa — Exploração Portuguesa de Avestruzes.

Nos autos acima identificados correm éditos de 30 dias, contados
da data da segunda e última publicação do anúncio, citando os credo-
res desconhecidos do executado João Manuel Cortes Pirra Salvado
Martinho, com domicílio profissional na Avenida de António Au-
gusto de Aguiar, 40, rés-do-chão, direito, em Lisboa, com o número
de identificação fiscal 175471878, para, no prazo de 15 dias, decor-
rido que seja o dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos
pelo produto dos bens penhorados sobre que tenham garantia real.

29 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Rodolfo Santos de
Serpa. — A Oficial de Justiça, Gracinda Paiva. 3000180940

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ

Anúncio
Processo n.º 1023/05.9TBSCR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).

Credor — Estêvão Neves, Comércio Grossista, S. A.
Insolvente — Ana Rodrigues S. V., L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Santa Cruz, 2.º Juízo de Santa Cruz, no
dia 11 de Agosto de 2005, pelas 16 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora Ana Rodrigues S.
V., L.da, número de identificação fiscal 511197950, com endereço no
sitio dos Maroços, 9200-112 Machico, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Rúben Jardim de
Freitas, com endereço no Caminho do Pilar, Conjunto Habitacional
Pilar I, bloco A, lote 1, fracção F, 9000-136 Funchal.

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 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 10 de Outubro de 2005, pelas 10 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-
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das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados, reconheci-
dos na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na esti-
mativa do Juiz (artigo 193.º do CIRE).

12 de Agosto de 2005. — A Juíza de Direito, Micaela Sousa. —
A Oficial de Justiça, Luísa Alves. 1000291126

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL

Anúncio
Processo n.º 314/05.3TBSPS.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Devedor — Joaquim Almeida Soares Duarte e outro(s).
Credor — Banco Comercial Português, S. A., e outro(s).

No Tribunal da Comarca de São Pedro do Sul, Secção Única de São
Pedro do Sul, no dia 21 de Julho de 2005, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência dos devedores: Joaquim Almeida
Soares Duarte, número de identificação fiscal 125756534, bilhete de
identidade n.º 6483398, e Maria de Fátima Marques Brito, número de
identificação fiscal 152749543, bilhete de identidade n.º 7116776, com
endereço na Vila Nova, 3660-261 Santa Cruz da Trapa, com domicí-
lio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Alexina Vila Mai-
or, com endereço na Rua do Conselheiro Luís de Magalhães, 64, 4.º,
sala Af, 3800-239 Aveiro.

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 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 3 de Outubro de 2005, pelas 15 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.

22 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos Mário Bor-
ges. — O Oficial de Justiça, António Gonçalves dos Santos.

1000291256

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 62/2005
Nomeação

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho, pro-
ferido em 11 de Agosto de 2005, foi nomeada, definitivamente, téc-
nico superior jurista de 2.ª classe, na sequência de concurso externo
de ingresso, a candidata Maria da Luz Portugal Fontes Pereira de Melo
Granjeia, que obteve a classificação final de 15 valores, ficando posi-
cionada no escalão 1, índice 400.

A referida nomeação é feita com conveniente urgência de serviço,
produzindo todos os efeitos reportados a 1 de Julho de 2005.

11 de Agosto de 2005. — A Vereadora, em exercício permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000180992

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.º 152/2005
Torna-se público que, por meu despacho de 24 de Agosto de 2005,

e após aprovação no concurso externo de ingresso, nomeei Ana Rita
Tavares Nunes, classificada em 1.º lugar, para ocupar a vaga de téc-
nico superior de biblioteca e documentação de 2.ª classe, aberto pelo
aviso n.º 106/2003, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 169, de 24 de Julho de 2003, rectificado pelo aviso n.º 21/2004,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 45, de 23 de Feverei-
ro de 2004.

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

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

26 de Agosto de 2005. — O Vereador do Pelouro da Administra-
ção Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000291246

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Edital
Vítor Paulo Soares Silva, vereador do pelouro da Urbanização e Urba-

nismo da Câmara Municipal de Beja:

Torna público o pedido de alteração ao projecto de loteamento da
Quinta d’El Rei, em Beja, freguesia de São Salvador e propriedade da
Interbeja, Sociedade de Construções.

A Câmara Municipal de Beja procede à abertura de um período de
discussão pública da alteração à operação de loteamento, conforme
previsto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

Mais se informa que o período de discussão pública da alteração
da operação de loteamento é de 15 dias, com início 8 dias após a
publicação do presente auto no Diário da República (apêndice —
3.ª série) podendo os interessados consultar o respectivo processo
na secretaria do Departamento Técnico, sito na Rua da Moeda, 2,
em Beja.

As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresenta-
das, por escrito, até ao final do mencionado período.

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

17 de Agosto de 2005. — O Vereador, Vítor Paulo Soares Silva.
1000291249
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CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de médico veteri-
nário municipal de 2.ª classe.

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 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por deli-
beração de Câmara de 23 de Maio de 2005, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de médico veterinário municipal de 2.ª classe do grupo de
técnico superior do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, nos
seguintes termos:

3 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — poderão
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual
ou superior a 60 %, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro. No presente concurso o candidato portador de deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º
da citada legislação.

Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e no
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os
candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de ad-
missão, sobre compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
do documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento
todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomeada-
mente as suas capacidades de comunicação/expressão.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso esgotando-se com o seu preenchimento.

5 — Legislação aplicável — ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

6 — Conteúdo funcional — o previsto no Decreto-Lei n.º 116/98,
de 5 de Maio

7 — Local de trabalho — o local de trabalho será na área do mu-
nicípio das Caldas da Rainha.

8 — Durante o estágio, o vencimento será o correspondente ao
índice 321 da carreira técnica superior, categoria estagiário. As con-
dições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes
para os funcionários da administração local.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Requisitos gerais (constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho):

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir 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 da vacinação obri-
gatória.

9.2 — Requisitos especiais — licenciatura em Medicina Veteriná-
ria.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normalizado,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal das Cal-
das da Rainha, entregue pessoalmente na Secção de Recursos Huma-
nos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal

de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de abertu-

ra, identificação, número e data do Diário da República onde
foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados, se devidamente comprovados.

10.1 — Documentos exigidos — os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, da se-
guinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Fotocópia simples do certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias;

c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
d) Documentos comprovativos da experiência profissional e da

formação profissional. A não junção destes documentos ori-
ginais ou fotocópias implicará que as mesmas não sejam ti-
das em consideração para efeitos de avaliação curricular;

e) Documentos comprovativos, requisitos gerais enunciados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, os quais serão dispensados, desde que os candida-
tos declarem, no respectivo requerimento, sob compromis-
so de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em
que se encontrem, relativamente a cada um dos requisitos
nas citadas alíneas.

10.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas, nos termos da lei penal.

11 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
serão: prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção.

Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 20 valores, consi-
derando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

11.1 — O ordenamento final dos concorrentes, resultante da apli-
cação dos métodos de selecção descritos, será expresso de 0 a 20 va-
lores, sendo a classificação final (CF) expressa na mesma escala, a
qual resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
em cada um dos métodos a seguir referidos e efectuados de acordo
com a seguinte fórmula:

CF =
 (PC) + (AC) + (EPS)

3
em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.2 — Prova escrita de conhecimentos — a prova escrita de co-
nhecimentos terá a duração de cento e vinte minutos e incidirá sobre
o seguinte programa:

Princípios Gerais da Carreira de Médico Veterinário Municipal —
Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de Maio;

Registo, Autorização para o Exercício da Actividade, Classifica-
ção e Titulação, Implementação e Funcionamento das Explo-
rações Suinícolas e dos Centros de Agrupamento de Suínos —
Decreto-Lei n.º 339/99, de 25 de Agosto;

Regulamento de Identificação, Registo e Circulação de Animais —
Decreto-Lei n.º 338/99, de 24 de Agosto; Decreto-Lei n.º 24/
2001, de 30 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 203/2001, de 13 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 99/2002, de 12 de Abril;

Regulamento de Registo, Classificação e Licenciamento de Cães
e Gatos — Portaria n.º 421/2004, de 24 de Abril;

Regulamento de Higiene dos Géneros Alimentícios — Decreto-
-Lei n.º 67/98, de 18 de Março; Declaração de Rectificação
n.º 9-C/98, de 30 de Abril, Decreto-Lei n.º 179/2004, de 27 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 425/99, de 21 de Outubro;

Regime Jurídico da Instalação dos Estabelecimentos que vendem
Produtos Alimentares e de alguns Estabelecimentos de Comér-
cio não Alimentar e de Serviços que Podem Envolver Riscos
para a Saúde e Segurança das Pessoas — Decreto-Lei n.º 370/
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99, de 18 de Setembro; Declaração de Rectificação n.º 3-A/
2002, de 31 de Janeiro (publicada em 27 de Fevereiro de 2002);
Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º do Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e Freguesias — Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro.

Nesta prova é permitido aos candidatos a consulta de legislação
não anotada.

Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de
classificação final, constam de actas de reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

12 — Regime de estágio:
12.1 — O estágio, com carácter probatório, tem a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro.

12.2 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à função
pública.

12.3 — A avaliação e a classificação final do estagiário competem
ao júri do estágio que terá a mesma composição do júri definido para
a selecção e serão feitas com base nas pontuações obtidas:

a) No relatório do estágio;
b) Na classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio;
c) Na classificação obtida em curso de formação profissional,

desde que possível a frequência do mesmo.

Não se considerando aprovado se tiver classificação inferior a
14 valores.

12.4 — A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 valo-
res, será a resultante da média aritmética simples da classificação em
cada um dos factores referidos no n.º 12.3.

13 — Afixação e publicitação das listas — as listas de candidatos e
de classificação final serão afixadas e publicitadas, nos prazos e ter-
mos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

14 — Realização dos métodos de selecção — o dia, hora e local da
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

15 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Jardim Pereira, vereadora que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Eugénia Maria Vasques Lopes Sargento Grilo, chefe de
divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro César Serrenho Reboleira, chefe de Divisão de
Execução de Obras.

Dr.ª Cecília Jesus Costa Lourenço, técnico superior de
2.ª classe.

13 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa. 1000291221

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 19 de Agosto de 2005, e na sequência do concurso interno

de acesso limitado para um lugar de técnico superior de 1.ª classe —
administração regional e autárquica, nomeei o candidato:

João Maria Salvador Sanguinho.

O candidato deverá aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública.

19 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000291247

Aviso
Reclassificação profissional

João Manuel Borrega Burrica, presidente do município de Campo
Maior:

Faz público que, por meu despacho de 18 de Agosto de 2005, exa-
rado no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi reclas-
sificada, nos termos da alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, que adapta à administração local o Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e para cumprimento do ar-
tigo 15.º do decreto-lei antes mencionado, a funcionária a seguir
indicada:

Estela Sofia Moacho Boquinhas, auxiliar administrativo, esca-
lão 2, índice 137, para assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.

A funcionária dispõe de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso para tomar posse do novo lugar.

19 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000291250

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 07/05 — PR
Concurso interno geral de acesso para provimento

de um lugar de fiscal municipal especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 11 de Agosto de 2005, foi nomeado para o lugar de fiscal
municipal especialista, o candidato ao concurso referido em epígrafe
e cuja lista de classificação final foi enviada ao mesmo em 1 de Agos-
to de 2005:

Euclides Manuel da Cruz Ribeiro.

O candidato nomeado deve apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

11 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Catarino dos Santos. 3000180989

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

18 de Agosto de 2005 e na sequência de concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 124, de 30 de Junho
de 2005, nomeei, para os lugares de cantoneiro de limpeza, os se-
guintes candidatos:

João Paulo Ferreira Loreto.
Jorge Alberto Agreira Adriano.
Vítor Seco Lucas.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

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

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Teixeira Bento. 1000291252
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

Aviso n.º 65
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 1 do

artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, cessou funções em
comissão de serviço o chefe de Divisão de Obras Particulares, o ar-
quitecto José Manuel Duarte de Pinho Moutinho, com efeitos a par-
tir do dia 29 de Julho de 2005.

3 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000291207

Aviso n.º 66
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do

presidente da Câmara de 27 de Junho de 2005, no uso da competên-
cia que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 12 de Junho, e n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, de 20 de Abril, e verificado que foi o cumprimento do precei-
tuado no n.º 2 do artigo 22.º da referida lei, foi renovada a comis-
são de serviço do chefe de Divisão de Equipamento e Vias, Carlos
Alberto Freire Leal, por três anos, com efeitos a partir do dia 30 de
Agosto de 2005.

4 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000291206

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso
Nomeação por transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Julho de 2005 e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterado e republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro de 2002, e nos termos do artigo 25.º do 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, e com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 175/95, de 21 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho,
nomeei, por transferência, o técnico superior assessor do quadro de
pessoal do Gabinete de Apoio Técnico da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pedro
Frias Freitas, para o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fer-
reira do Zêzere.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira. 1000291209

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso
Nomeação

Concurso interno geral de acesso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no ar-
tigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos, de 24 de Agosto de 2005, foi homologada a acta
do júri do concurso interno geral de acesso — um lugar de técnico
profissional de 1.ª classe (biblioteca, arquivo e documentação), aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 129, de
7 de Julho de 2005.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pública a seguinte
nomeação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro:

Sílvia Maria Simões Costa, na categoria de técnico profissional
de 1.ª classe (biblioteca, arquivo e documentação), índice 222,
escalão 1.

A referida funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000180982

Aviso
Nomeação

Concurso interno geral de acesso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no ar-
tigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos, de 24 de Agosto de 2005, foi homologada a acta
do júri do concurso interno geral de acesso — um lugar de engenheiro
técnico de 1.ª classe (mecânico), aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 129, de 7 de Julho de 2005.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pública a seguinte
nomeação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro:

Maria Elizabete Joaquim Teixeira Martins, na categoria de en-
genheiro técnico de 1.ª classe (mecânico), índice 340, esca-
lão 1.

A referida funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000180984

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 275
Selecção de dirigente intermédio de 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe de Divisão de Águas e Sanea-
mento.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Águas e Saneamento, aberto por aviso publicado na Bolsa de Empre-
go Público disponível na internet com o código OE200503/0556, de
30 de Março de 2005, e no jornal Correio da Manhã de 30 de Março
de 2005, verificou-se que, de entre as duas candidaturas apresentadas,
só uma preenchia todos os requisitos legalmente exigíveis, a da can-
didata Cristina Maria Rita Campos.

Que no âmbito da apreciação destas candidaturas se verificou que a
candidata Sónia Daniel Glória Simão, sendo embora titular de uma
licenciatura, não possui quatro anos de experiência profissional em
carreira para cujo ingresso e provimento seja legalmente exigível uma
licenciatura.

Assim, em face do exposto, exclui do presente procedimento a
candidata Sónia Daniel Glória Simão, por não reunir o requisito atrás
indicado.

Considerando ainda que a candidata Cristina Maria Rita Campos
cumpre os requisitos obrigatórios e anunciados e possui currículo, perfil,
experiência e formação relacionadas com as actividades a desenvol-
ver, revelando experiência em cargos de direcção intermédia, especi-
almente na área do cargo a prover, que melhor se adequa às atribui-
ções acima referidas e aos objectivos fixados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 499

penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, a licenciada Cristina Maria Rita Campos, técnico superior,
chefe da Divisão de Águas e Saneamento.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir de 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em Química Industrial, na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (1984/1990).

Currículo profissional:

Técnico superior da Câmara Municipal de Grândola, na Divisão
de Serviços Urbanos (1993/1994);

Estágio na Câmara Municipal de Grândola, na Divisão de Servi-
ços Urbanos, na carreira técnica superior, de 4 de Julho de
1994 a 11 de Setembro de 1995;

Chefe de Divisão na Câmara Municipal de Grândola, desde 4 de
Maio de 1998, na DSU e posteriormente na DAS.

Outras actividades:

Professora do Ensino Secundário, 4.º Grupo A, desde 30 de Mar-
ço de 1991 a 31 de Janeiro de 1993.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291235

Aviso n.º 276
Selecção de dirigente intermédio de 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe de Divisão de Cultura, Biblio-
tecas e Património.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Cultura, Bibliotecas e Património, aberto por aviso publicado na Bolsa
de Emprego Público disponível na internet com o código OE200503/
0553, de 30 de Março de 2005, e no jornal Correio da Manhã de
30 de Março de 2005, se verificou que, de entre as seis candidaturas
apresentadas, só quatro preenchiam todos os requisitos legalmente
exigíveis, a dos candidatos Ana Cristina Fuschini Bizarro Ferreira de
Abreu, Carlos Frederico Martins Mendes, Sandra Isabel Pimenta Du-
rão Almeida e Agostinho Martins dos Santos.

Que, no âmbito da apreciação destas candidaturas, se verificou
que as candidatas Alexandra Correia Sequeira Nobre Vieira e Susana
Maria Morgado Lindeza, sendo embora titulares de uma licenciatu-
ra, não possuem quatro anos de experiência profissional em carreira
para cujo ingresso e provimento seja legalmente exigível uma licen-
ciatura.

Assim, em face do exposto, exclui do presente procedimento as
candidatas Alexandra Correia Sequeira Nobre Vieira e Susana Maria
Morgado Lindeza, por não reunirem os requisitos atrás indicados.

Considerando que a candidata Ana Cristina Fuschini Bizarro Fer-
reira de Abreu cumpre os requisitos obrigatórios e anunciados e possui
currículo, perfil, experiência e formação relacionadas com as activi-
dades a desenvolver, revelando experiência em cargos de direcção
intermédia, especialmente na área do cargo a prover, que melhor se
adequa às atribuições acima referidas e aos objectivos fixados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-

penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, a licenciada Ana Cristina Fuschini Bizarro Ferreira de Abreu,
técnica superior, chefe da Divisão de Cultura, Bibliotecas e Patrimó-
nio.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em História pela Faculdade de Letras de Lisboa —
Universidade de Lisboa (1984/1988);

Curso de Especialização em Ciências Documentais pela Faculda-
de de Letras de Lisboa — Universidade de Lisboa (1994/1996).

Currículo profissional:

Responsável pelo Sector de Animação Cultural da Divisão de
Acção Sócio Cultural e de Turismo da Câmara Municipal de
Grândola (1989/1994);

Responsável pelo Sector da Juventude da D. A. S. C. T.;
Responsável em regime de substituição, pela Divisão de Acção

Sócio Cultural e de Turismo da Câmara Municipal de Grândola
(Outubro de 1989 a Fevereiro de 1990, 1 a 15 de Junho de
1990 e 1 a 15 de Julho de 1991);

Responsável pela coordenação da Biblioteca Municipal de Grân-
dola (1993);

Colaboração na gestão do Sector de Animação Cultural (1994);
Chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca e Património (2000/

2005).

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291238

Aviso n.º 277
Selecção de dirigente intermédio de 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe da Divisão de Gestão Urbanís-
tica.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Gestão Urbanística, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego
Público disponível na internet com o código OE200502/0062, de 3 de
Fevereiro de 2005, e no jornal Correio da Manhã de 3 de Fevereiro
de 2005, verificou-se que, de entre as quatro candidaturas apresenta-
das, só três preenchiam todos os requisitos legalmente exigíveis, a
dos candidatos Carlos da Silva Matos, António José Rodrigues Ma-
chado e Maria João Moreira Campos Gomes da Silva Reis Mendes.

Que no âmbito da apreciação destas candidaturas se verifica que a
candidata Ana Filipa de Oliveira Pereira, sendo embora titular de uma
licenciatura, não possui quatro anos de experiência profissional em
carreira para cujo ingresso e provimento seja legalmente exigível uma
licenciatura.

Acresce que a candidata é licenciada em História, licenciatura que
não é adequada ao cargo a prover.

Assim, em face do exposto, exclui do presente procedimento a
candidata Ana Filipa de Oliveira Pereira, por não reunir os requisitos
atrás indicados.

Considerando ainda que o candidato Carlos da Silva Matos cumpre
os requisitos obrigatórios e anunciados e possui currículo, perfil, ex-
periência e formação relacionadas com as actividades a desenvolver,
revelando experiência em cargos de direcção intermédia, especialmente
na área do cargo a prover, que melhor se adequa às atribuições acima
referidas e aos objectivos fixados.
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De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-
penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, o licenciado Carlos da Silva Matos, técnico superior, chefe
da Divisão de Gestão Urbanística.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura de
Lisboa.

Currículo profissional:

Ingresso na carreira de técnico superior — arquitecto, na Câma-
ra Municipal de Grândola (1990);

Exerceu, desde Abril de 1997, o cargo de chefe da Divisão de
Habitação e Urbanismo, até à divisão desta, na DGU — Divi-
são de Gestão Urbanística e DPU — Divisão de Planeamento
Urbanístico, tendo então passado a chefiar a DGU.

Responsável pela coordenação e acompanhamento dos diversos
PMOT, e decorrentes do PROTALI e PDM.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291218

Aviso n.º 278
Selecção de dirigente intermédio do 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe de Divisão de Estudos, Pro-
jectos e Empreitadas.

Nomeação

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Estudos, Projectos e Empreitadas, aberto por aviso publicado na Bolsa
de Emprego Público disponível na internet com o código OE200503/
0560, de 30 de Março de 2005 e no jornal Correio da Manhã de 30 de
Março de 2005, se verificou a apresentação a concurso de uma única
candidatura.

No âmbito da apreciação da candidatura apresentada, verifica-se
que o candidato Horácio Sotero Lopes cumpre os requisitos obrigató-
rios e anunciados e possui currículo, perfil, experiência e formação
relacionadas com as actividades a desenvolver, revelando experiência
em cargos de direcção intermédia, especialmente na área do cargo a
prover, que melhor se adequa às atribuições acima referidas e aos
objectivos fixados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-
penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º

do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, o licenciado (engenheiro civil) Horácio Sotero Lopes, téc-
nico superior, chefe da Divisão de Estudos, Projectos e Empreitadas.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (1978).

Currículo profissional:

Qualificações técnico superior na Câmara Municipal de Grândo-
la (1989/1992);

Chefe de Divisão de Obras Municipais na Câmara Municipal de
Grândola (1992/2001);

Chefe de Divisão de Estudos, Projectos e Empreitadas na Câma-
ra Municipal de Grândola (2001/2004)

Outras actividades:

Director de obras — director de produção (empreiteiros de obras
públicas e construção civil), 1979-1989;

Actividades exercidas em: Empresa de Construção Civil (1979-
-1981); SOCOPOL — Soc. Construtora Portuguesa (1981-
-1986); Soc. Construções H. HAGEN, S. A. (1986-1987):

TECNIOBRA (1987-1989), como director de produção.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291217

Aviso n.º 279
Selecção de dirigente intermédio de 2.º grau para provi-

mento do cargo de chefe de Divisão de Obras Munici-
pais, Transportes e Oficinas.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente admissível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Obras Municipais, Transportes e Oficinas, aberto por aviso publicado
na Bolsa de Emprego Público disponível na internet com o código
OE200502/0061, de 3 de Fevereiro de 2005, e no jornal Correio da
Manhã de 3 de Fevereiro de 2005, se verificou a apresentação a con-
curso de uma única candidatura.

No âmbito da apreciação da candidatura apresentada, verifica-se
que a candidata Maria Paula Revés do Brito cumpre os requisitos
obrigatórios e anunciados e possui experiência e formação relaciona-
das com as actividades a desenvolver, revelando experiência em car-
gos de direcção intermédia, especialmente na área do cargo a prover,
que melhor se adequa às atribuições acima referidas e aos objectivos
fixados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-
penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e re-
publicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o ar-
tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em
comissão de serviço, a licenciada Maria Paula Revés do Brito, téc-
nica superior, chefe da Divisão de Obras Municipais, Transportes e
Oficinas.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.
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Nota curricular

Currículo académico:

Bacharelato em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra (1985/1989).

Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (1991/1993);

Pós-graduação em «Abastecimento e Drenagem de Águas» pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim-
bra (1996/1997).

Currículo profissional:

Estágio completo na Câmara Municipal de Grândola ao serviço
das Obras Municipais, na carreira técnica (1990/1991);

Estágio na Câmara Municipal de Grândola ao serviço das Obras
Municipais, na carreira técnica superior, de 2 de Novembro de
1994 a 1 de Novembro de 1995;

Chefe da Divisão de Obras Municipais, Transportes e Oficinas
(desde 3 de Fevereiro de 2000).

Outras actividades:

Docência de Matemática e Ciências da Natureza na escola C+S
de Alvalade-Sado (1990);

Estágio em Direcção de Obras, na firma de Construção Severo
de Carvalho, com participação na direcção da obra de cons-
trução das novas instalações da Torre do Tombo, na Cidade
Universitária em Lisboa (1989).

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291215

Aviso n.º 280
Selecção de dirigente intermédio do 2.º grau para

provimento do cargo de chefe de Divisão de Desporto

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da Divisão de
Desporto, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público
disponível na internet com o código OE200502/0066, de 3 de Feve-
reiro de 2005, e no jornal Correio da Manhã de 3 de Fevereiro de
2005, se verificou que, de entre as quatro candidaturas apresentadas,
só duas preenchiam todos os requisitos legalmente exigíveis, as dos
candidatos Margarida Pedrosa Ferreira Moreno Silvestre e Júlio Balbino
Nunes.

Que no âmbito da apreciação destas candidaturas, se verificou que
os candidatos Tiago Manuel Gonçalves Trindade e Rita Catarina Guer-
reiro Vicente, sendo embora titulares de uma licenciatura, não possu-
em quatro anos de experiência profissional em carreira para cujo in-
gresso e provimento seja legalmente exigível uma licenciatura.

Acresce que a candidata Rita Catarina Guerreiro Vicente é titular
da licenciatura em Psicologia, opção em Psicologia Criminal e do
Comportamento Desviante, licenciatura que não é adequada ao cargo
a prover.

Assim, em face do exposto, exclui do presente procedimento os
candidatos Tiago Manuel Gonçalves Trindade e Rita Catarina Guer-
reiro Vicente, por não reunirem os requisitos atrás indicados.

Considerando ainda que a candidata Margarida Pedrosa Ferreira
Moreno Silvestre cumpre os requisitos obrigatórios e anunciados e
possui currículo, perfil, experiência e formação relacionadas com as
actividades a desenvolver, revelando experiência em cargos de di-
recção intermédia, especialmente na área do cargo a prover, que
melhor se adequa às atribuições acima referidas e aos objectivos fi-
xados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-
penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, a licenciada Margarida Pedrosa Ferreira Moreno Silvestre,
técnica superior, chefe da Divisão de Desporto.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em Educação Física e Desporto, pela Faculdade de
Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa;

Frequência do Mestrado em Gestão do Desporto na Faculdade de
Motricidade Humana.

Currículo profissional:

Técnica superior de desporto na Câmara Municipal de Grândola,
responsável pelo Sector de Desporto, de Agosto de 1992 a
Fevereiro de 2000;

Chefe de Divisão do Desporto na Câmara Municipal de Grândo-
la, desde Março de 2000;

Responsável técnica pela Promoção e Organização de Eventos
e Actividades Desportivas, no âmbito da Divisão do Desporto
da Câmara Municipal de Grândola, desde 1992.

Outras actividades:

Professora de educação física na Escola Secundária Pedro Nunes,
em Lisboa, no ano lectivo 1991/1992.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291213

Aviso n.º 281
Selecção de dirigente intermédio de 1.º grau para provi-

mento do cargo de director de Departamento de Cultu-
ra, Educação, Desporto e Acção Social.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções
de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis ou quatro anos de experiência
profissional em carreiras para cujo ingresso e provimento seja legal-
mente exigível uma licenciatura.

Que, terminado o prazo para a aceitação das candidaturas do pro-
cedimento com vista ao provimento do cargo de director do Depar-
tamento de Cultura, Educação, Desporto e Acção Social, aberto por
aviso publicado na Bolsa de Emprego Público disponível na internet
com o código OE200505/0143, de 6 de Maio de 2005, e no jornal
Correio da Manhã de 6 de Maio, se verificou que, de entre as 10 can-
didaturas apresentadas, só duas preenchiam todos os requisitos legal-
mente exigíveis, as das candidatas Maria de Fátima Franco Ferreira e
Maria Isabel Palma Revez.

Que, no âmbito da apreciação destas candidaturas, se verificou que
os candidatos Ana Filipa de Oliveira Pereira, Margarida Gomes Ama-
ral, Paulo Jorge Fernandes Correia, António Silva Rebelo, Rodrigo
Manuel Peralta Peguicha, Emília José Cravinho Cornicho, Sara Mar-
garida Ribeiro Melo dos Santos Faria e Marta Paquito Vargas Flamino,
sendo embora titulares de uma licenciatura, não possuem seis anos de
experiência profissional em carreira para cujo ingresso e provimento
seja legalmente exigível uma licenciatura.

Assim, em face do exposto, exclui do presente procedimento os
candidatos Ana Filipa de Oliveira Pereira, Margarida Gomes Amaral,
Paulo Jorge Fernandes Correia, António Silva Rebelo, Rodrigo Ma-
nuel Peralta Peguicha, Emília José Cravinho Cornicho, Sara Margari-
da Ribeiro Melo dos Santos Faria e Marta Paquito Vargas Flamino,
por não reunirem os requisitos atrás indicados.

Considerando ainda que a candidata Maria Isabel Palma Revez cum-
pre os requisitos obrigatórios e anunciados e possui currículo, perfil,
experiência e formação relacionadas com as actividades a desenvol-
ver, revelando experiência em cargos de direcção intermédia, especi-
almente na área do cargo a prover, que melhor se adequa às atribui-
ções acima referidas e aos objectivos fixados.

De salientar ainda os conhecimentos aprofundados que possui do
concelho de Grândola, bem como o conhecimento que este municí-
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pio tem dos seus conhecimentos técnicos na área de actuação do cargo
de direcção em causa, da sua experiência profissional, do seu desem-
penho e aptidão demonstrados, da sua capacidade de organização,
coordenação, direcção e controlo de recursos humanos, factores estes
que se tornam indispensáveis ao cumprimento das atribuições e ob-
jectivos do cargo a prover.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) e pelo artigo 21.º,
n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em comissão de
serviço, a licenciada Maria Isabel Palma Revez, técnica superior, di-
rectora do Departamento de Cultura, Educação, Desporto e Acção
Social.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a 3 de Agosto de 2005.

Nota curricular

Currículo académico:

Licenciatura em Serviço Social obtida no Instituto Superior de
Serviço Social de Lisboa, em Julho de 1980.

Currículo profissional:

Dezembro de 1980 exerceu funções de técnica de serviço social
na creche e jardim-de-infância de Grândola;

Janeiro de 1981 a Fevereiro de 1982, exerceu funções de técni-
ca de serviço social na Cercisiago — Santiago de Cacém;

Março/Abril de 1982 exerceu funções de técnica de serviço so-
cial na Cercigrândola.

De Maio de 1982 a Julho de 1983 — contratada a termo certo
pela Câmara Municipal de Grândola para desempenhar fun-
ções nos Serviços Municipais de Habitação, tendo criado um
Ficheiro de Carência de Habitação e exercido todas as funções
inerentes aos processos de concurso de atribuição de habita-
ções sociais e do programa de venda de lotes para auto-cons-
trução do Bairro do Arneiro, apoio técnico às Cooperativas
de Habitação Social do programa SAAL. Simultaneamente
assumiu a coordenação dos cursos de educação de adultos e a
organização e coordenação do programa OTL ocupação de
tempos livres de jovens;

Agosto de 1983 — ingresso no quadro de pessoal da Câmara com
a categoria de técnica de serviço social de 2.ª classe, dando
continuidade às funções que vinha a exercer, para além de ter
colaborado na criação dos sectores de Educação e Ensino, Saúde
e Acção Social e Animação Cultural e Património;

Em Julho de 1985 foi promovida a técnica de serviço social de
1.ª classe, mantendo as funções que vinha desempenhando no
âmbito dos serviços municipais de habitação e gradualmente
passou a acumular funções inerentes aos sectores de Educação
e Ensino, Saúde a Acção Social e a prestar colaboração de
carácter pontual em actividades e projectos do sector de Ani-
mação Cultural e Património;

Em Setembro de 1988 foi nomeada, em regime de comissão de
serviço, chefe de Divisão de Acção Social Cultural e Turismo,
assumindo as funções de coordenação técnica dos sectores e
actividades nas áreas de Educação, Cultura, Acção Social, Des-
porto e Turismo, até Janeiro de 1999;

Categoria de assessora principal, desempenhando funções nos
sectores de Animação Cultural e Saúde e Acção Social, no-
meadamente a nível do apoio aos agentes culturais e sociais e
na organização de actividades culturais, entre Fevereiro de
1999 e Abril de 2000;

Em Abril de 1999 foi nomeada conselheira para a Igualdade de
Oportunidades e, nesse âmbito, em parceria com a ADREG,
colaborou directamente na criação do Gabinete para a Igual-
dade de Oportunidades e na organização de diversas activida-
des de sensibilização nesta área;

Em Abril de 2000, após reestruturação orgânica foi nomeada
directora do Departamento de Cultura, Educação, Desporto e
Acção Social em regime de comissão de serviço, pelo período
de um ano;

Nomeada novamente para este cargo, em Novembro de 2001,
através de concurso público;

Desde 2000, vem desempenhando as funções inerentes à coor-
denação técnica e articulação funcional das unidades orgânicas
que integram o Departamento, bem como das actividades e
projectos inerentes às competências e atribuições do municí-

pio nas áreas de Educação, Saúde e Acção Social, Desporto,
Juventude, Cultura, Biblioteca e Património Cultural;

Representante da Câmara Municipal de Grândola no Núcleo de
Educação para a Saúde e Grupo Operativo CINDI e co-res-
ponsável pela concepção e implementação de diversos pro-
jectos e acções de promoção de cuidados primários de saúde,
entre 1985 e 1996;

Representante da Câmara Municipal no Conselho Consultivo de
Saúde de Grândola e co-responsável pela elaboração do seu
Regulamento;

Responsável pela instalação e coordenação do Gabinete Técnico
do Lousal, entre Dezembro de 2000 e Março de 2002;

Membro da equipa de coordenação da Feira de Agosto entre
1987 e 1996;

Membro dos Grupos de Trabalho constituídos para Reestrutura-
ção Orgânica da Câmara, em 1997 e 2004;

Nomeada por diversas vezes representante da Câmara Municipal
na Comissão Paritária de Classificação de Serviços;

Membro do júri de diversos concursos Públicos de Admissão e
Promoção de Pessoal.

Outras actividades:

Em 1977 realizou um estágio de observação participante em
contexto laboral numa Cooperativa Agrícola de Albernoa, com
duração de dois meses;

Em 1978, estágio de observação participante e análise
institucional realizado na Cadeia Central de Mulheres de Ti-
res, com a duração de três meses;

Em 1979, estágio de Animação Sócio-Cultural realizado no Bair-
ro da Quinta da Calçada — Lisboa, com duração de quatro
meses;

Em 1980, estágio de final de curso realizado na Cercigrândola,
com a duração de seis meses.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291210

Aviso n.º 282
Reclassificação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por despacho
datado de 12 de Agosto de 2005 e de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, foi reclassificada para técnica superior de 2.ª classe — gestão e
administração pública/local a funcionária Ana Bela Seixas Garcia, após
comissão de serviço por um período de um ano conforme o disposto
no n.º 2 do artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º dos decre-
tos-leis acima mencionados.

22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291241

Aviso n.º 283
Concurso interno de acesso geral para provimento de

um lugar de técnico profissional de desporto especia-
lista.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho de
19 de Agosto de 2005 e nos termos do disposto nos artigos 27.º e
28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de técnico profissional
de desporto especialista, da carreira de técnico profissional de des-
porto, pertencente ao quadro do pessoal próprio desta autarquia, e ao
serviço da Divisão do Desporto.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e, em confor-
midade com o disposto no seu artigo 27.º se faz constar:

1 — O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a con-
curso, caducando com o seu preenchimento.

2 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes requi-
sitos:

2.1 — Gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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2.2 — Especiais — os referenciados na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 — Os métodos de selecção dos concorrentes são: avaliação cur-
ricular (com carácter eliminatório) e entrevista profissional de selec-
ção.

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na análise
do respectivo currículo profissional e nela irão ser ponderados as
habilitações académicas de base, a experiência profissional e a forma-
ção profissional.

De acordo com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, o júri pode, se assim o entender,
considerar a classificação de serviço como factor de apreciação na
avaliação curricular.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos e nela irão ser avaliados a qualidade da
experiência profissional anterior, motivação/interesse e sentido críti-
co.

3.1 — Sistema de classificação final — o ordenamento final dos
concorrentes, pela aplicação dos métodos de selecção mencionados
no n.º 3, será expresso de 0 a 20 valores.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se excluídos os candidatos que, nas fases ou métodos de
selecção eliminatórios ou na classificação final, obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredonda-
mento, as classificações inferiores a 9,5 valores e será obtida através
da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

4 — Constituição do júri do concurso:

Efectivos:

Presidente — Núria Espada Feio Taberner de Sousa Vicente,
vereadora.

Vogais:

Maria Isabel Palma Revez, directora do DCEDAS.
Margarida Pedrosa F. Moreno Silvestre, chefe de Divi-

são de Desporto.

Suplentes:

Presidente — Maria Isabel Palma Revez, directora do
DCEDAS.

Vogais:

José Luís Carneiro Cirilo, técnico superior assessor —
psicólogo.

Alcides José F. Bizarro, técnico superior de 2.ª classe.

5 — Área funcional — técnico profissional.
6 — Local de trabalho — Complexo Desportivo Municipal.
7 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

8 — Formalização da candidatura — a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento dirigido ao presidente da Câmara e dele
deverão constar o nome completo, estado civil, data de nascimento,
filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literárias,
número, data e serviço do bilhete de identidade, número de contribu-
inte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Rua do Dr. José
Pereira Barradas, 7570-281 Grândola.

9 — Instrução do requerimento — o requerimento em que é solici-
tada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2.1, podendo ser dis-
pensada a sua apresentação para admissão a concurso, se o candidato
declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontra, relativamente
a cada um dos requisitos. Os funcionários e agentes pertencentes a
esta Câmara estão dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem do respectivo processo indivi-
dual.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
gerais de admissão ou da declaração sob compromisso de honra deter-
mina a exclusão do concurso.

10 — Documentos de apresentação obrigatória sob pena de exclu-
são:

a) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
b) Declaração emitida pelo serviço ou organismo onde o can-

didato presta actividade, a qual comprove pela ordem indi-
cada:

A categoria de que o candidato é titular;
O vínculo à função pública e a natureza inequívoca do

mesmo;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação de candidaturas, na catego-
ria, na carreira e na função pública;

c) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três ou cinco
anos, devidamente confirmadas pelos serviços;

d) Quaisquer outros elementos que considere relevantes para
apreciação do seu mérito.

11 — Os candidatos com o requerimento a solicitar a admis-
são ao concurso poderão apresentar declarações em que especifi-
quem quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal, as quais só poderão ser tidas em consideração, se devida-
mente comprovadas.

11.1 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas, nos termos da lei.

12 — 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 por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os critérios de apreciação
e ponderação da avaliação curricular e entrevista, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam das actas de reuniões do júri, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

13 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final serão afixadas no Edifício dos Paços do Concelho
ou notificados aos candidatos, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

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

22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000291239

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso
Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal de

Lagoa (Algarve):

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária reali-
zada no dia 10 de Agosto de 2005, irá decorrer o período de discussão
pública relativo ao projecto de loteamento de dois prédios rústicos a
levar a efeito em Vale de Areia — Ferragudo, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa, a favor de Aquazul — Investimentos Turísticos e
Imobiliários, S. A., de acordo com competente proposta anexa ao
processo.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar a proposta de projecto de lotea-
mento, na Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal,
durante o horário normal de expediente.

As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão ser
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas por
escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo, desta Câmara
Municipal.

10 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000291214
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 348/2005
Licença sem vencimento por um ano

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 22 de Julho de 2005, deferi o pedido de
licença sem vencimento por um ano de Paulo Jorge Trindade Belo,
auxiliar administrativo, com início no dia 1 do mês em curso.

10 de Agosto de 2005. — Na ausência do Presidente da Câmara, a
Vice-Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.

1000291254

Aviso n.º 350/2005
Processo de selecção com vista ao provimento de um lugar

de director de Departamento de Educação, Cultura e
Informação.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do dis-
posto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cável à administração local autárquica por força do n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, desenvolveu-se o proce-
dimento de selecção e provimento do cargo de director de Departa-
mento de Educação, Cultura e Informação.

Considerando o n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, procedeu-se
à análise das candidaturas apresentadas por José António de Jesus
Martins e Sandra Isabel Pimenta Durão Almeida.

Sandra Isabel Pimenta Durão Almeida, reúne os requisitos legais
para provimento do cargo e apresenta o perfil profissional compro-
vado pelo currículo, que no entanto não corresponde da melhor for-
ma ao perfil adequado às exigências do cargo em questão.

Relativamente ao candidato José António de Jesus Martins, consi-
dera-se que o mesmo reúne os requisitos legais exigidos ao provimento
do cargo, detém competências na área funcional da unidade orgânica
e experiência profissional comprovada pelo currículo, que correspon-
dem ao perfil profissional pretendido para desempenho do cargo e
prossecução das atribuições e objectivos do serviço.

Nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, e no
uso da competência conferida pelo artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, foi, por despacho do presidente da Câmara datado de 13 de
Julho de 2004, nomeado para o cargo de director de Departamento
de Educação, Cultura e Informação o Técnico Superior Assessor (His-
tória) José António de Jesus Martins, em comissão de serviço, pelo
período de três anos, por urgente conveniência de serviço.

Nota relativa ao currículo académico
e profissional do nomeado

Habilitações académicas — licenciatura em História — mestrado em
História Medieval com a tese «Lagos Medieval», pela Faculdade de
Letras do Porto.

Formação complementar: curso de especialização patrocinado pela
Fundação Calouste Gulbenkian intitulado: Cultural and Heritage
Tourism Development na Universidade de Nova York, com o pro-
jecto Odiáxere A Case Study (Lagos — Algarve — Portugal), tendo
como orientador a professora Sharr Prohaska. Pós-graduação em
Direito das autarquias Locais pela Faculdade de Direito de Lisboa; Curso
de Gestão do Património Cultural, promovido pelo Centro de Estu-
dos de Formação Autárquica (Coimbra). Curso de Gestão de Projectos
por Recurso ao PERT/CPM no âmbito do Profab (21 a 25 de No-
vembro); Curso de Formação Profissional — Supervisão e Liderança.
Curso de formação Praticar o Coatching das Pessoas e das Equipas.
Curso de formação Gestão da Qualidade.

Competências teórico-práticas adquiridas em acções de formação
profissional, seminários e congressos: XVIII Congresso Internacional
de Ciências Históricas (Madrid). Simpósio sobre Indústrias da Cultura,
co-organizado pela Câmara Municipal de Faro e a Fundação Calouste
Gulbenkian, Faro. III Jornadas Hispano-Portuguesas de História Me-
dieval (Sevilha). Conferencista convidado em Palos de La Frontera
(Espanha) com o tema Lagos e Palos de La Frontera, Cidades dos
Descobrimentos. Conferencista com o tema As Artes Plásticas e os
Descobrimentos Portugueses. Organização: Casa de Portugal da Fun-
dação Calouste Gulbenkian (Paris). Ciclo de conferências sobre Castela
na Idade Média uma Sociedade de Fronteira, 17 a 19 de Março 1992,
Faculdade de Letras do Porto (orientado pelo Professor Dr. Manuel
Gonzalez Jimenez da Universidade de Sevilha). Seminário Projectos
Culturais, promovido pela Câmara Municipal Lagos, Universidade Paris
VIII, Universidade do Algarve e Centro de Estudos Gil Eanes de La-
gos. Congressista em Park Ridge/USA, na Associação United States
Power Squadrons (USPS) com tema: The Portuguese Discoveries and

the Algarve (1415-1460). Organização: Associação USPS com sede
em New Jersey. Conferencista em Tóquio (Japão) com o tema: Os
Descobrimentos Portugueses e O Algarve no Tempo do Infante D.
Henrique — 1415-1460 (apresentação do Estudo em Japonês no Centro
Cultural Português/Embaixada de Portugal em Tóquio. Organização:
Instituto Camões (Centro Cultural Português) e Embaixada de Portu-
gal em Tóquio. Conferencista em El-Jadida (Marrocos) na Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de El-Jadida, com a
Conferência: Lagos e o Cabo Bojador nos Descobrimentos Portugue-
ses. Organização: Embaixada de Portugal em Rabat/Universidade de
El-Jadida. Conferencista na cidade de Boujdour (Marrocos) com o tema
Gil Eanes e o Cabo Bojador — A Fase Henriquina dos Descobrimen-
tos Portugueses. Organização: Embaixada de Portugal em Rabat e
Câmara Municipal do Bojador. Conferencista em Berlim (Alemanha)
com a Conferência subordinada ao tema: Os Primórdios da Expansão
Portuguesa/O Infante D. Henrique e Ceuta — 1415 e Gil Eanes e o
Cabo Bojador — 1434. Organização: Câmara Municipal de Lagos/
Galeria Sol und Drei Raum. Apoio: Embaixada de Portugal em Berlim.

Principais estudos do autor/trabalhos de investigação publicados em
livro — Estudo Histórico Monográfico — A Freguesia de Odiáxere
(do concelho de Lagos), Faro. Edição da Junta Freguesia de Odiáxere.
Estudo Histórico-Monográfico — A Freguesia da Luz (concelho de
Lagos), Faro. Edição da Junta de Freguesia da Luz. Estudo Histórico-
-Monográfico — A Freguesia de Bensafrim (do concelho Lagos), Faro.
Edição da Junta de Freguesia de Bensafrim. Estudo Histórico-
-Monográfico. A Freguesia de Barão de São João (concelho de La-
gos). Edição da Junta de Freguesia de Barão de São João. Estudo
Histórico-Monográfico — a Freguesia de São Sebastião (do concelho
de Lagos). Edição da Junta de Freguesia de São Sebastião. — Estudo
Histórico-Monográfico — A Freguesia de Ferragudo (do concelho de
Lagoa), V. R. S. A. Edição conjunta da Câmara Municipal de Lagoa,
Junta de Freguesia de Ferragudo e Associação Cultural e Desportiva
de Ferragudo (com Prefácio do Prof. Doutor Humberto Baquero
Moreno da F. L. Porto) História Breve da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Lagos (1886-1990), Lagos A. B. V. L., 1991. Estudo
Histórico-Monográfico — A Freguesia de Santa Maria (concelho de
Lagos), V. R. S. A. Edição da Junta de Freguesia de Santa Maria de
Lagos. Elementos para a História do Clube Artístico Lacobrigense
(Lagos) (1872-1992). Edição do Clube Artístico Lacobrigense (La-
gos). Felgueiras — Um Espaço Medieval de Entre-Douro e Minho
(Estudo Histórico-Monográfico), Fundação da Juventude, Porto,
1990 — O Foral Manuelino de Aljezur, Câmara Municipal de Aljezur,
2004.

Experiência profissional: 1985 — integra, como contratado os
serviços da Câmara Municipal de Lagos. 1987 — técnico superior de
2.ª classe (cultura) na Câmara Municipal de Lagos, passando a exer-
cer funções de coordenador da Divisão de Cultura e Qualidade de Vida
da autarquia. 1988 — coordenador nos Sectores das Artes Plásticas e
do Património Cultural da Câmara Municipal de Lagos. 1989 — téc-
nico responsável do então criado, Gabinete de História e Arqueologia
da Câmara Municipal de Lagos. 1991 — técnico superior 1.ª classe.
1992 — coordenador do Sector do Património Histórico-Cultural da
autarquia. 1997/Fevereiro — assume as funções de Coordenador do
Centro Cultural de Lagos. 2002 — tomada de posse como técnico
superior assessor. 2003/Janeiro — assegura as funções de director de
Departamento de Educação, Cultura e Informação da Câmara Muni-
cipal de Lagos. 2003/Março — chefe de Divisão da Cultura e Promo-
ção Turística (em comissão de serviço), assegurando as funções de
director de departamento (DECI). 2005 — director de Departamen-
to de Educação, Cultura e Informação da Câmara Municipal de La-
gos, em regime de substituição.

O exercício do cargo de director de Departamento de Educação,
Cultura e Informação na Câmara Municipal de Lagos, em regime de
substituição desde 17 de Fevereiro do corrente ano, revelaram que o
candidato possui as aptidões e perfil funcional adequado ao exercício
do cargo.

11 de Agosto de 2005. — Na ausência do Presidente da Câmara, a
Vice-Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.

1000291227

Aviso n.º 351/2005
Processo de selecção com vista ao provimento

de um lugar de chefe de Divisão de Recursos Humanos

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do dis-
posto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cável à administração local autárquica por força do n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, desenvolveu-se o proce-
dimento de selecção e provimento do cargo de chefe da Divisão de
Recursos Humanos.
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Considerando o n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, procedeu-se
à análise das candidaturas apresentadas por Maria Eva Agostinho de
Sousa e Maria Fátima Serôdio Alves.

Maria Fátima Serôdia Alves, reúne os requisitos legais para provi-
mento do cargo e apresenta o perfil profissional comprovado pelo
currículo, que no entanto não corresponde da melhor forma ao perfil
adequado às exigências do cargo em questão.

Relativamente à candidata Maria Eva Agostinho de Sousa, consi-
dera-se que a mesma reúne os requisitos legais exigidos ao provimento
do cargo, detém competências na área funcional da unidade orgânica
e experiência profissional comprovada pelo currículo, que correspon-
dem ao perfil profissional pretendido para o desempenho do cargo e
prossecução das atribuições e objectivos do serviço.

Nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, e no
uso da competência conferida pelo artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, foi, por despacho do presidente da Câmara datado de 13 de
Julho de 2004, nomeada para o cargo de chefe da Divisão Recursos
Humanos a técnica superior assessora principal (psicologia) Maria Eva
Agostinho de Sousa, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, por urgente conveniência de serviço.

Nota relativa ao currículo académico
e profissional do nomeado

Habilitações académicas — licenciatura em Psicologia (Instituto
Superior de Psicologia Aplicada) carteira profissional n.º 806 — 4 de
Março de 1985.

Formação complementar:

Curso de pós-graduação em Direito das Autarquias Locais (Fa-
culdade de Direito, Lisboa — 2004);

Curso de pós-graduação em Alcoologia (Faculdade Medicina,
Lisboa — 1993);

Curso de pós-graduação em Psicopatologias e Psicoterapias (fre-
quenta) (INUAF — Loulé).

Competências teórico-práticas, adquiridas em acções de formação,
simpósios, seminários, congressos e encontros técnicos, das quais se
destacam:

Gestão de projectos (ESAL) Bruxelas; diversos cursos sobre Le-
gislação Laboral; Análise Transaccional — COPRAI;

Praticar o Coatching das Pessoas e das Equipas — CEGOC; Ges-
tão para a Qualidade Total — INA; Gestão da Qualidade Ceal;
Marketing Institucional — Intersismet; como animar e dirigir
uma equipa (CEGOC) Psicologia e Direito — CEJ; Curso de
formadora de Parm (Perception, Assembler, Reflection,
Memorie) — Prof. Vidallo (Gest); SPSS (Software de Trata-
mento Estatístico Para Ciências Sociais) — ISPA; Informá-
tica para Dirigentes — INA; Pacote Informático Office
(Windows, Word, Excel; Access-Sismet); preparação pedagó-
gica de formadores — DGAP; Curso de Recrutamento e Selec-
ção — Intersismet; participou em diversos congressos, encon-
tros técnicos e simpósios relacionados com a Psicologia
Organizacional/Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Clí-
nica.

Experiência profissional/carreira profissional: exerceu os seguintes
cargos em autarquias: chefe de Divisão de Recursos Humanos, em Lagos
desde 1 de Junho de 2003; técnica superior assessora principal (17 de
Novembro de 2000) nos serviços Municipalizados de Almada; direc-
tora de Departamento de Recursos Humanos — 1994-2001 (Câmara
Municipal de Palmela); chefe de Divisão Recursos Humanos (SMAS
de Almada) 1982-1993; técnica superior 2.ª classe (recrutamento e
selecção de pessoal), 1981-1983, SMAS de Almada.

Outras actividades desenvolvidas: consultora de gestão de recursos
humanos; recrutamento e selecção de pessoal — formadora (creden-
ciada pelo IEFP, tendo ministrado, organizado e elaborado diversos
manuais de cursos de formação em empresas privadas e administra-
ção pública) nas áreas de Gestão de Qualidade, Desenvolvimento de
Recursos Humanos; preparação pedagógica de formadores, técnicas
de chefia; gestão do desempenho; Parm (Perception, Assembler,
Reflection e Memorie) na área comportamental, neste âmbito, cola-
borou com o Governo Provincial de Cabinda — Angola, como for-
madora dos seus quadros técnicos e dirigentes, em Desenvolvimento
de Recursos Humanos — 2003, e ainda nesta área, enquanto membro
do Grupo da Qualidade Intermunicipal — Distrito de Setúbal (Promaas),
foi formadora (dirigentes, técnicos e administrativos) na área da
Qualidade, Desenvolvimento de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa em várias Câmaras do Distrito — 1996-1997; docen-
te universitária leccionando as cadeiras de Comportamento Organi-
zacional e Desenvolvimento de Recursos Humanos (licenciatura de

Gestão de Recursos Humanos); foi membro dos seguintes grupos de
trabalho: Grupo Especializado de Recursos Humanos da APDA; Gru-
po Intermunicipal de Gestão para a Qualidade — AMDS — (Associa-
ção dos municípios do Distrito de Setúbal); Grupo para a Moderniza-
ção Administrativa (Junta Metropolitana de Lisboa); supervisora de
estágios de licenciatura nas áreas de Comportamento Organizacional;
Qualidade de Serviços; Formação Profissional; Diagnóstico Social (nos
Recursos Humanos de uma autarquia; Psicólogo na intervenção ao
nível dos Recursos Humanos — Saúde Ocupacional, tendo integrado
o júri de avaliação da tese de licenciatura (ISPA) Estudo do Clima
Organizacional — 1995.

Publicações — publicou em autoria e ou co-autoria algumas Comu-
nicações apresentadas em Encontros e Simpósios:

A formação profissional, na reorganização de serviços — Revis-
ta ENGENHO;

A formação profissional um importante instrumento de gestão
de recursos humanos — Revista DIRIGIR;

O Envolvimento dos Trabalhadores na Vida da Autarquia —
Revista DIRIGIR;

O Papel dos Recursos Humanos na Implementação de um Siste-
ma de Qualidade — ANMP — Associação Nacional dos Mu-
nicípios Portugueses;

Comunicação sobre Sistema de Avaliação de Desempenho na
Administração Pública — ATAM (2004).

O exercício do cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos
na Câmara Municipal de Lagos, em regime de substituição,
revelou que a candidata possui as aptidões e perfil funcional
adequado ao exercício do cargo.

11 de Agosto de 2005. — Na ausência do Presidente da Câmara, a
Vice-Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.

1000291231

Aviso n.º 352/2005
Processo de selecção com vista ao provimento

de um lugar de chefe de Divisão de Fiscalização Municipal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do dis-
posto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, apli-
cável à administração local autárquica por força do n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, desenvolveu-se o proce-
dimento de selecção e provimento do cargo de chefe de Divisão de
Fiscalização Municipal.

Considerando o n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, procedeu-se
à análise da candidatura apresentada por Luís Manuel Barros de Oli-
veira, único apresentado ao procedimento.

Considerando que o candidato supra-referido reúne os requisitos
legais exigidos ao provimento do cargo, detém competências na área
funcional da unidade orgânica e experiência profissional comprovada
pelo currículo, que correspondem ao perfil profissional pretendido para
o desempenho do cargo e prossecução das atribuições e objectivos do
serviço, nos termos dos n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
e no uso da competência conferida pelo artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, foi, por meu despacho de 9 do corrente, nomeado para
o cargo de chefe de Divisão de Fiscalização Municipal o licenciado
Luís Manuel Barros de Oliveira, em comissão de serviço, pelo perío-
do de três anos, por urgente conveniência de serviço.

Nota relativa ao currículo académico
e profissional do nomeado

Habilitações académicas — licenciatura em Engenharia Civil pelo
Instituto Superior Técnico.

Experiência profissional:

Técnico superior na Câmara Municipal de Portimão, desde 6 de
Janeiro de 1992, onde desempenhou, desde 1994, as funções
de fiscalização de obras de edificação, vistorias, fiscalização
de obras de urbanização e trabalhos associados (avaliação de
custos para efeitos de caução, prorrogação de prazos, etc.),
sendo, no período de 2000 a 2002 o responsável pelo Sector
de Edificação e Urbanização;

Foi nomeado engenheiro civil assessor, em 13 de Abril de 2004,
com as seguintes funções:

Fiscalização de obras públicas, elaboração dos respectivos
autos de medição, informações respeitantes a pagamen-
to de facturas (de autos de medição ou revisão de pre-
ços), prorrogações de prazos e trabalhos a mais, elabo-
ração de mapas de empreitada, vistoria para recepções
provisórias e definitivas;
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Adaptação dos programas de concurso e cadernos de encar-
gos e análise de propostas para fornecimento de imobiliá-
rio e equipamentos para a Escola C + S de Alvor;

Controlo de fornecimentos e informações respeitantes a
pagamentos de facturas do mobiliário e equipamentos para
a Escola C + S de Alvor;

Participação na comissão de análise de propostas do con-
curso da empreitada de remodelação das instalações de
climatização da Biblioteca Municipal de Portimão;

Participação nas comissões de vistorias para concessão de
licenças de utilização (para uso habitacional, serviços e
comercial em que se incluem os estabelecimentos de Res-
tauração e de Bebidas, recintos de espectáculos e diver-
timentos públicos);

Participação nas comissões de vistorias para verificação
das condições de utilização ao abrigo do regime do ar-
rendamento urbano. Participação nas comissões de vis-
torias ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/
99 com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001
(vulgarmente designadas como vistorias por imposição
de obras);

Participação nas comissões de vistorias para efeitos de
emissão de certificados de vistoria em espaços fixos de
diversão;

Fiscalização de obras de infra-estruturas urbanísticas (arrua-
mentos, arranjos exteriores e saneamento) desde 1994;
avaliação dos custos; informações respeitantes a pedidos
de prorrogação de prazos, redução/reforço de cauções ou
para concessão de certidões para primeira transmissão de
imóveis; controlo de prazos de caducidade e de execução
de obra; vistorias para efeitos de recepção provisória e
definitiva;

Algumas acções de fiscalização de obras de edificação;
Gestão e participação na concepção de uma base de dados

em Excel (com outros técnicos) destinada a substituir
progressivamente a consulta aos processos de loteamento.
Numa consulta rápida é possível conhecer titulares de
alvarás de loteamento/aditamentos e eventuais averba-
mentos, número e área dos lotes (número de fogos), áre-
as de cedência, medições e orçamentos aprovados das
diversas infra-estruturas, prazos fixados para a conclusão
das obras, eventuais prorrogações concedidas, cauções
existentes e taxas;

Exercício de funções de chefia dos Sectores de Edificação e
Urbanização desde Janeiro do ano 2000, até meados do
ano de 2002, sectores que compõem a actual Divisão de
Fiscalização de Obras Particulares;

Participação na definição das atribuições da Divisão de Fis-
calização de Obras Particulares, criada com a alteração
parcial da estrutura orgânica do Regulamento de Organi-
zação dos Serviços Municipais.

Competências teórico-práticas adquiridas em acções de forma-
ção profissional, seminários e congressos, das quais se destacam:
O Regime Jurídico de Empreitadas e Fornecimento de Obras Públi-
cas; O Regime Jurídico do Licenciamento de Obras Particulares;
Segurança no Trabalho no Sector da Construção Civil e Obras
Públicas; O Novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;
Contra-Ordenações.

11 de Agosto de 2005. — Na ausência do Presidente da Câmara, a
Vice-Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.

1000291232

CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de
25 de Julho de 2005, com efeitos a partir daquela data, nomeei, após
a frequência de estágio, Fernanda Maria Rodrigues Soares Medeiros,
para ocupar um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, do grupo
de pessoal técnico superior, área de história.

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

O processo está isento da fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Sara Maria
Alves da Rosa Santos. 1000291199

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso
Concurso n.º 23/2005

Concurso interno geral de acesso para preenchimento de três
lugares na categoria de técnico superior de 1.ª classe, da
carreira de engenheiro do grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos serviços administrativos com poderes delegados pelo pre-
sidente desta Câmara Municipal de 8 de Agosto 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 interno geral de
acesso tendo em vista o preenchimento de três lugares na categoria
de técnico superior de 1.ª classe da carreira de engenheiro do grupo
de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste município.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/
90, de 4 de Abril, e 6/96, de 31 de Janeiro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido unicamen-
te para os lugares indicados, caducando com os respectivos provimen-
tos.

3 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração pública local.

4 — Condições gerais e especiais de admissão:
4.1 — Requisitos gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 — Requisitos especiais — ser técnico superior de 2.ª classe da
carreira de engenheiro com, pelo menos, três anos na categoria, clas-
sificados de Bom.

5 — Métodos de selecção — será utilizado como único método de
selecção a avaliação curricular.

5.1 — Factores de apreciação da avaliação curricular: destina-se a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos ponderando, de acor-
do com as exigências da função a habilitação académica de base, a
formação profissional, a experiência profissional e a classificação de
serviço.

6 — Classificação final.
A classificação final dos concorrentes, expressa numa escala de 0 a

20 valores, será a resultante da média aritmética simples das classifi-
cações obtidas, em cada um dos factores da avaliação curricular.

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

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Loulé, e entregue pes-
soalmente na Secção de Expediente e Arquivo desta autarquia, contra
recibo, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Loulé,
Praça da República, 8100 Loulé, devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de e nacionalidade, residência, código postal, número de te-
lefone, situação militar, se for caso disso, número, data e
serviço de identificação que emitiu o bilhete de identidade,
número de contribuinte;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo e antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Classificação de serviço obtida nos anos relevantes para a
promoção;

e) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal,
designadamente os previstos no n.º 1 do artigo 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
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ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os
quais só serão tidos em consideração pelo júri quando devi-
damente comprovados.

7.1 — Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo requeri-
mento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos gerais de provimento
em funções públicas, enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sob pena de exclusão.

7.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assi-
nado, donde constem, designadamente, as funções que exer-
ce as exercidas anteriormente e os períodos a que umas e
outras se reportam, bem como a formação profissional de-
tida e respectiva duração;

b) Declaração actualizada, emitida pelo serviço ou organismo
de origem, da qual constem, inequivocamente, a natureza do
vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e as classificações de serviço
obtidas nos anos relevantes para a promoção, com indica-
ção das respectivas expressões quantitativas e menções qua-
litativas;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias ou fo-
tocópia do mesmo;

d) Certificados comprovativos da formação profissional ou
fotocópias dos mesmos;

e) Fotocópia do bilhete de identidade.

8 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé são dispensados da apresentação dos documentos
referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, caso constem do respecti-
vo processo individual, devendo tal facto ser expressamente referido
nos requerimentos de admissão a concurso.

9 — Nos termos do n.º 4 do artigo 34.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, não é admitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega de candidaturas.

10 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 — A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, será
afixada no edifício dos Paços do Município.

13 — Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e hora
da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

15 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

16 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Eurico dos Santos Martins Murta, director de De-
partamento de Ambiente e Serviços Urbanos;

Vogais efectivos:

Custódio José Mendes Guerreiro, director de Departamento
de Obras Municipais, e Manuel José Fernandes Vieira, di-
rector de Departamento de Planeamento e Gestão Urba-
nística.

Vogais suplentes:

António Pedro Azevedo Aragão Pontes, chefe de Divisão
de Obras Particulares e Gestão Urbanística, e Nelson
George Gonçalves Graça, chefe de Divisão de Transpor-
tes e Oficinas.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

10 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000291259

Aviso
Concurso n.º 24/2005

Concurso interno geral de acesso para preenchimento de um
lugar na categoria de operário principal da carreira de
mecânico do grupo de pessoal operário altamente
qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos serviços administrativos com poderes delegados pelo pre-
sidente desta Câmara Municipal, de 8 de Agosto 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 interno geral de
acesso para preenchimento de um lugar na categoria de operário prin-
cipal da carreira de mecânico do grupo de pessoal operário altamente
qualificado do quadro de pessoal deste município.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/
90, de 4 de Abril, e 6/96, de 31 de Janeiro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido unicamen-
te para o lugar indicado, caducando com o respectivo provimento.

3 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração pública local.

4 — Condições gerais e especiais de admissão:
4.1 — Requisitos gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 — Requisitos especiais — ser operário da carreira de mecânico
com, pelo menos, seis anos na categoria e classificação de serviço
não inferior a Bom.

5 — Método de selecção — será utilizado como único método de
selecção a avaliação curricular.

5.1 — Factores de apreciação:

a) Avaliação curricular — destinada a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com as
exigências da função, as habilitações literárias, a formação
profissional, a experiência profissional e a classificação de
serviço.

6 — Classificação final.
6.1 — A classificação final dos concorrentes, expressa numa esca-

la de 0 a 20 valores, será a resultante da média aritmética simples das
classificações obtidas, em cada um dos factores da avaliação curri-
cular.

6.2 — O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado e entregue pessoalmente
na Secção de Expediente e Arquivo desta autarquia, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, para a Câmara Municipal de Loulé, Praça da República,
8100 Loulé, devendo constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de e nacionalidade, residência, código postal, número de te-
lefone, situação militar, se for caso disso, número, data e
serviço de identificação que emitiu o bilhete de identidade,
número de contribuinte;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo e antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Classificação de serviço obtida nos anos relevantes para a
promoção;

e) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal,
designadamente os previstos no n.º 1 do artigo 37.º do De-
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creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os
quais só serão tidos em consideração pelo júri quando devi-
damente comprovados.

7.1 — Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo requeri-
mento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos gerais de provimento
em funções públicas, enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sob pena de exclusão.

7.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assi-
nado, donde constem, designadamente, as funções que exer-
ce e as exercidas anteriormente e os períodos a que umas e
outras se reportam, bem como a formação profissional de-
tida e respectiva duração;

b) Declaração actualizada, emitida pelo serviço ou organismo
de origem, da qual constem, inequivocamente, a natureza do
vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e as classificações de serviço
obtidas nos anos relevantes para a promoção, com indica-
ção das respectivas expressões quantitativas e menções qua-
litativas;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias ou fo-
tocópia do mesmo;

d) Certificados comprovativos da formação profissional ou
fotocópias dos mesmos;

e) Fotocópia do bilhete de identidade.

8 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé são dispensados da apresentação dos documentos
referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, caso constem do respecti-
vo processo individual, devendo tal facto ser expressamente referido
nos requerimentos de admissão a concurso.

9 — Nos termos do n.º 4 do artigo 34.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, não é admitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega de candidaturas.

10 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

11 — As — falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

12 — A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, será
afixada na Divisão de Recursos Humanos desta autarquia, Avenida de
José da Costa Mealha, 16, Loulé.

13 — Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e hora
da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

15 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

16 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Eurico dos Santos Martins Murta, director do
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos;

Vogais efectivos:

Nelson George Gonçalves Graça, chefe de Divisão de Trans-
portes e Oficinas, e Pedro Miguel Gonçalves Ventura,
técnico superior de 2.ª classe da carreira de engenheiro.

Vogais suplentes:

Norberto Costa Sancho Neves, operário principal da car-
reira de mecânico, e Daniel Martins Costa, operário prin-
cipal da carreira de mecânico.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

16 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000291258

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do verea-

dor dos serviços administrativos datado de 11 de Agosto de 2005, foi
concedida ao assistente administrativo principal do quadro de pessoal
desta autarquia, João Carlos Mendes Nunes, a prorrogação da licença
sem vencimento, pelo período de um ano, com início no dia 30 de
Agosto de 2005, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

17 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000291260

Aviso
Alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará

n.º 6/2000 situada em Santa Catarina dos Quartos ou
Cerro de Santa Catarina, São Clemente, Loulé.

Para os devidos efeitos se torna público que, em 29 de Junho de
2005 a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão pú-
blica o projecto de alteração do loteamento requerido em nome de
Isilda Maria Renda Periquito Pires Martins, por um período de 15 dias
úteis, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, conforme previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, por força do artigo 27.º do mesmo diploma, a
contar 15 dias após a publicação deste aviso na 3.ª série do Diário da
República.

Durante aquele período o projecto do loteamento estará disponí-
vel nos serviços da Câmara Municipal de Loulé, nos dias úteis, entre
as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 ho-
ras e 30 minutos, e encontra-se disponível formulário específico para
as exposições.

No âmbito do processo da discussão pública serão consideradas e
apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões que, apre-
sentadas por escrito, especificamente se relacionem com o projecto
em análise, devendo ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal
de Loulé até à data do termo da discussão pública, e entregues na
Secretaria-Geral desta Câmara.

O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e
publicado nos órgãos da comunicação social.

22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000291243

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de hoje

e de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, autorizei o regresso ao serviço a partir
do dia 1 de Setembro próximo, inclusive, da funcionária desta autar-
quia, Margarida de Jesus Magalhães Alves de Sousa, assistente admi-
nistrativo principal, que se encontrava de licença sem vencimento
por um ano desde 11 de Outubro de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000291233

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contrato

de prestação de serviços em regime de avença com o engenheiro civil
Pedro José Correia Paiva, pelo prazo de quatro meses, a partir de
17 de Maio de 2005.

17 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Maria de Fá-
tima Simões Ramos do Vale Ferreira. 1000291219

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso
Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei

n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por meus
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despachos datados do dia 17 de Agosto de 2005, foram nomeadas,
provisoriamente, pelo período de um ano, nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na ca-
tegoria de técnico profissional de 2.ª classe — biblioteca e documen-
tação, 1.º escalão, índice 199, Sandra Cristina Sanches Condeça Feli-
ciano e Vera Mónica Batista Tubal, oportunamente aprovadas no
concurso externo de ingresso para preenchimento de dois lugares da
categoria acima referida, do quadro privativo do pessoal desta Câma-
ra Municipal, aberto por meu despacho datado do dia 8 de Julho de
2004, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 211, do dia
7 de Setembro de 2004 e alterado pelos avisos publicados no Diário
da República, 3.ª série, n.º 246, de 19 de Outubro de 2004, e 3 de
Março de 2005.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, as interessadas têm um prazo de 20 dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
para aceitação da nomeação. (Isento de visto do Tribunal de Contas
nos termos do n.º 1 do artigo 46.º conjugado com o artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000291228

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Aviso
António Maria dos Santos Sousa, presidente da Câmara Municipal da

Murtosa:

Torna público que, por despacho proferido em 16 de Agosto do
corrente ano foi nomeada definitivamente, a candidata a seguir indi-
cada, para o provimento de uma vaga na categoria de assistente ad-
ministrativa especialista, da carreira de assistente administrativa, do
grupo de pessoal administrativo: Aldina Tavares da Silva Garrido,
escalão 4, índice 316.

A candidata dispõe de 20 dias a contar da data da presente publica-
ção, para declarar a aceitação do lugar para que foi nomeada. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, António Maria
dos Santos Sousa. 3000180980

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 140-2005
No uso das competências que me são delegadas pelo despacho n.º 17/

2003/P, datado de 20 de Março de 2003, torno público que nomeei
através dos meus despachos datados de 8 de Agosto do corrente mês,
os candidatos aprovados nos seguintes concursos:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de encarre-
gado geral (cargo de chefia de pessoal operário altamen-
te qualificado e qualificado), posicionado no escalão 1,
índice 305:

António Manuel Dias.

Concurso interno de acesso geral para um lugar de encarre-
gado — Divisão de Ambiente (cargo de chefia de pessoal
operário altamente qualificado e qualificado), posicionado
no escalão 1, índice 285:

Manuel Duarte Guerreiro.

Concurso interno de acesso geral para um lugar de encarre-
gado — Divisão de Rede Viária e Espaços Urbanos (car-
go de chefia de pessoal operário altamente qualificado e
qualificado), posicionado no escalão 1, índice 285:

Rui Alberto Lourenço dos Santos.

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.

(Processo isento do visto do Tribunal de Contas — Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

9 de Agosto de 2005. — O Vereador, em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000291253

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 113/DGAP/SRS/2005
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário com vista ao preenchimento de um lugar na
categoria de técnico superior de psicologia de 2.ª clas-
se, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odi-
velas, aberto pelo aviso n.º 247/DGAP/SRS/2004, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 284, de 4 de
Dezembro de 2004.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, notificam-se os candidatos
que, a partir da data da publicação do presente aviso, a lista de clas-
sificação final, homologada por despacho do presidente da Câmara
em 25 de Agosto, se encontra afixada nas instalações do Departa-
mento de Recursos Humanos, da Câmara Municipal de Odivelas, sito
na Alameda do Poder Local, 3-B, Odivelas (frente à Junta de Fregue-
sia de Odivelas).

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000181041

Aviso n.º 114/DGAP/SRS/2005
Nomeações

Por meu despacho de 25 de Agosto de 2005, ao abrigo das dispo-
sições 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 5, 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, Inês Martins de Barros dos Santos
Fradique, foi nomeada, definitivamente, na categoria de Técnico Su-
perior de Política Social de 2.ª classe, na sequência da realização e
aprovação na lista de classificação final de estágio, classificada em 1.º
lugar.

A acta de classificação final do estágio do concurso externo de
ingresso para admissão de dois estagiários para provimento de dois
lugares na categoria de técnico superior de política social de 2.ª clas-
se, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 121, de 26 de Maio
de 2003, foi homologada por meu despacho de 25 de Agosto de 2005.

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000181046

Aviso n.º 115/DGAP/SRS/2005
Nomeação

Por meu despacho de 30 de Agosto de 2005, Maria Adelaide Pal-
ma Florindo Pinto, técnico profissional de biblioteca e documenta-
ção principal do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas,
foi nomeada definitivamente na categoria de técnico profissional de
biblioteca e documentação especialista, da carreira de técnico profis-
sional de biblioteca e documentação, na sequência do concurso inter-
no de acesso limitado para um lugar na categoria de técnico profis-
sional de biblioteca e documentação especialista, afixado internamente
em 13 de Julho de 2005, ao abrigo das disposições conjugadas do ar-
tigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com
o artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

31 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000181054

Aviso n.º 116/DGAP/SRS/2005
Nomeação

Por meu despacho de 30 de Agosto de 2005, Maria Isabel Gonçal-
ves Dias, técnico superior de serviço social assessor do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, foi nomeada definitivamente
na categoria de técnico superior de serviço social assessor principal,
da carreira de técnico superior de serviço social, na sequência do con-
curso interno de acesso limitado para um lugar na categoria de téc-
nico superior de serviço social assessor principal, afixado internamente
em 13 de Julho de 2005, ao abrigo das disposições conjugadas do ar-
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tigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, com
o artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

31 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000181052

Aviso n.º 117/DGAP/SRS/2005
Nomeação

Por meu despacho de 30 de Agosto de 2005, Margote Marçal dos
Santos e Bruno Miguel Ferreira Custódio, técnicos profissionais de
construção civil de 2.ª classe, do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Odivelas, foram nomeados definitivamente na categoria de téc-
nico profissional de construção civil de 1.ª classe, da carreira de téc-
nico profissional de construção civil, na sequência do concurso interno
de acesso limitado para dois lugares na categoria de técnico profissio-
nal de construção civil de 1.ª classe, afixado internamente em 13 de
Julho 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 admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

31 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000181048

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso
Por meu despacho de 8 de Agosto de 2005, Fernando Luís Laranjo

Martins, nomeado, após concurso, técnico de 1.ª classe, do quadro de
pessoal desta autarquia.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 3000181133

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que esta Câmara Municipal

celebrou com Margarida Isabel Rosado Pelerito de Araújo Gonçalves
contrato administrativo de provimento, nos termos dos artigos 16.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, para a categoria de estagiário da carreira
técnica superior (jurista), pelo prazo de um ano, com início em 25 de
Agosto de 2005.

(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

25 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe da Divisão Administrativa, José António Souza Parracho.

3000180991

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso
Narciso Ferreira Mota, presidente da Câmara Municipal de Pom-

bal:

Torna público, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que está a decorrer, por um perí-
odo de 15 dias, a discussão pública relativa ao projecto de alteração
ao loteamento sito em Barradas, Casais Loureiros, freguesia de
Louriçal, concelho de Pombal, titulado pelo alvará n.º 2/2002, re-
querida por Calvete & Calvete, Imobiliária, L.da, com sede na Rua
de D. João V, no lugar e freguesia de Louriçal, que se encontra para
aprovação nesta Câmara Municipal e que consiste na alteração dos
lotes 1, 16, 18 e 26, cujas especificações ao alvará a alterar são as
indicadas no quadro anexo.

O processo poderá ser consultado na Secção de Urbanismo desta
Câmara Municipal, dentro do horário de expediente (das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e 14 às 16 horas).

8 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Narciso Fer-
reira Mota.

Quadro síntese

Números Áreas/m2 Cércea Volume

Lote Cota de soleira

Pisos Construção
Fogos AC.ª da AB.ª da Tipologia

AC.º da AB.º da
Lote Impl. cota de cota de (m3)

cota de cota de Hab. Com. Ser. Est. Tot.
soleira soleira

soleira soleira

L1 102,15 3 0 1145 644 1600 430 2030 10 6500 8 T3 +
2 T2

L16 102,15 3 0 778 345,3 900 230 1130 6 3910 4 T3 +
2 T2

L18 108,65/110 3 1 1136 495 1485 1485 12 5420,25 12 T3
L26 122 3 1 936 480 1440 1440 12 5256 12 T3

1000291216

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos

datados de 5 de Agosto de 2005 e na sequência de concursos internos
de acesso geral, foram nomeados os seguintes candidatos:

Operário qualificado principal/pedreiro — José Manuel Correia
Miranda de Teves e Marco Paulo Ventura Medeiros.

Operário qualificado principal/calceteiro — Paulo Jorge Silva
Correia e Paulo Ricardo Pereira Correia.

Operário qualificado principal/cantoneiro de arruamentos —
Martinho Fernando Carvalho de Medeiros.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação para os lugares, no pra-
zo de 20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da Re-

pública, de acordo com o previsto 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.

9 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000291200

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 5 de Agosto de 2005, e na sequência de concurso externo
de ingresso aberto através do aviso publicitado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 305, de 31 de Dezembro de 2004, foi nomeada
para a carreira de técnico profissional de 2.ª classe — área de cons-
trução civil, a candidata Ana Maria Costa Botelho.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar, no prazo de
20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da República,
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de acordo com o previsto 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.

9 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000291201

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 26 de Julho de 2005, foram celebrados contratos admi-
nistrativos de provimento, com as estagiárias, Cristina Maria
Macedo de Medeiros Torres e Ana Cristina Medeiros Aguiar, para
a carreira técnica superior da área de gestão de empresas, do qua-
dro de pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a partir de
1 de Agosto de 2005.

8 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000291202

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 1 de Agosto de 2005 e de acordo com o disposto no ar-
tigo 23.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,
é nomeada em regime de substituição para o lugar de chefe de sec-
ção de obras particulares, a funcionária Ana Maria Couto Rodrigues
Cabral.

4 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000291203

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso
Discussão pública

João José de Carvalho Taveira Pinto, presidente da Câmara Munici-
pal de Ponte de Sor:

Torna público no uso das competências que lhe são atribuídas pelo
artigo 68.º, n.º 1, alínea v), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Setembro,
conjugado com o artigo 131.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, que na execução do que dispõe o n.º 2 do artigo 27.º, conju-
gado com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, se procede à discussão pública da alteração da
licença da operação de loteamento titulada pelo alvará de licença de
loteamento n.º 6/92, emitido em 31 de Dezembro de 1996, passado a
favor de António Batista Maurício, respeitante à parcela de terreno
denominada «Monte da Pinheira», sita em Monte da Pinheira, na
cidade, sede de freguesia e concelho de Ponte de Sor, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Ponte de Sor, sob o n.º 03278, e ins-
crito na matriz predial respectiva sob o artigo da referida freguesia de
Ponte de Sor.

Mais torna público que a referida alteração foi requerida por Antó-
nio Batista Maurício, e consta do seguinte:

1) Alteração do uso do piso 1, passando de comércio/serviços
para habitação, nos lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L e M
do núcleo 5, do loteamento titulado pelo alvará de licença
de loteamento n.º 6/92, emitido em 31 de Dezembro de
1992.

2) Instalação de equipamento constituído por piscina e de edi-
fício de apoio, no interior do mesmo núcleo.

Nos termos dos supracitados preceitos legais, da alteração da licen-
ça da operação de loteamento está sujeita a discussão pública pelo
prazo de 15 dias, com início ao 8.º dia da publicação do presente aviso
no Diário da República, podendo o processo ser consultado na Sec-
ção de Obras Particulares, desta Câmara Municipal, no horário nor-
mal de expediente, a saber: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, aí podendo ser apresentadas,
por escrito, reclamações, observações ou sugestões.

16 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000291234

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico profissional do sector desportivo prin-
cipal.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Julho de 2005, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso, concurso interno de acesso geral, para provimento de
um lugar de técnico profissional do sector desportivo principal.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é a área do município de Portimão, e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — São condições de admissão — estar provido na categoria de
técnico profissional de 1.ª classe (Sector Desportivo), conforme pre-
visto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguinte elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias e profissionais;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste número é dispensada

aos funcionários do Quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde de que os documentos constem do seu processo
individual.

8 — A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, sendo a graduação final expressa
de 0 a 20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (AC × 3) + (PE × 2)

5
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PE = prova entrevista profissional.

9 — Na avaliação curricular, atento ao estipulado no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão considerados e pon-
derados:

AC =
 (HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)

5
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

10 — A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
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nais e pessoais dos candidatos, tendo como duração máxima de trinta
minutos cada, sendo os factores a considerar para esta prova os se-
guintes:

Capacidade de relacionamento;
Conhecimento da função;
Motivação e interesse profissional;
Capacidade de iniciativa.

11 — Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Renato Dias Mendes, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. António Vitorino Pereira, director de Departamento de
Educação Cultura e Desporto, e Dr.ª Ana Isabel Felícia
Mendes Lucas Ferreira, chefe da Divisão de Desporto e
Juventude.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Leopoldina Ramos N. Feu Leote, professora
requisitada e responsável técnica do complexo desporti-
vo de Alvor, e Dr. Vasco Manuel Oliveira Silva, chefe da
Divisão de Recursos Humanos.

Vogal substituto do presidente:

Dr.ª Carla Sofia Aleixo Serejo C. Melo Pereira, vereadora.

22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000291261

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de sociologia de 2.ª classe.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 26 de Janeiro de 2004, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 22 de Agosto de 2005, decidiu alterar a composição do júri de
acompanhamento do estágio, que passa a ter a seguinte constituição:

Presidente — Dr. António Vitorino Pereira, director de Depar-
tamento Educação Cultura Desporto.

Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Luísa Alves Vicente, chefe de Divisão de Educa-
ção, e engenheira Paula Guia S. Pereira, chefe de Divisão
de Educação.

Vogais suplentes:

Dr.ª Dora Cristina Cabrita Silva, chefe de Divisão de Acção
Social e Saúde, e Dr.ª Edite Maria Xavier Tavares, técni-
ca superior de sociologia de 2.ª classe.

Vogal substituto do presidente:

Dr.ª Ana Luísa Alves Vicente.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000291264

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de histó-
ria, variante arqueologia).

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 25 de Maio de 2005, se

torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 25 de Agosto de 2005, nomeou a seguinte candidata:

Isabel Cristina Neto Soares.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000291262

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

um lugar de técnico profissional conselheiro de consu-
mo especialista principal.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, se torna pú-
blico que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de 25 de
Agosto de 2005, nomeou a candidata a seguir indicada:

Filomena da Encarnação Glória.

Mais se torna público que a nomeada deverá apresentar-se a acei-
tar a nomeação no prazo de 20 dias, contados da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000291263

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso
Concurso externo de ingresso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termo do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de 22 de
Agosto do corrente ano, se encontra aberto concurso externo de in-
gresso para provimento de dois lugares de auxiliar administrativo,
remunerados pelo índice 128 da escala indiciária para as carreiras de
regime geral da função pública, actualmente no valor de 405,96 eu-
ros.

1 — O prazo de abertura de concurso e de apresentação de candi-
daturas será de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Validade do concurso — o concurso é válido unicamente para
as vagas indicadas, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho — situa-se no edifício dos Paços do Conce-
lho.

4 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro,
70-A/2000, de 5 de Maio, n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 23/
2002, de 1 de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

4.1 — No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra forma preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 — Descrição das funções correspondentes aos lugares a prover —
as constantes no Despacho do SELAOT n.º 4/88, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — a este concurso poderão candidatar-se

todos os indivíduos, vinculados ou não à função pública, que satisfa-
çam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais, constantes no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Terem nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por Lei especial ou convenção internacional;

b) Terem 18 anos completos;
c) Possuírem as habilitações literárias e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do carga;
d) Terem cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do obrigatório;
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e) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou
interditos para o exercício das funções a que se candidataram;

f) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e terem cumprido as leis da vacina-
ção obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais de admissão — possuir a escolaridade
obrigatória (para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exi-
gido o 6.º ano de escolaridade e para os nascidos a partir de 1981 o
9.º ano de escolaridade).

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Porto de Mós, conjuntamente com os documentos
que devam instruir e entregues pessoalmente nesta autarquia ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado para entrega das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Porto de Mós, Praça da República, 2480-851 Porto de Más.

7.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação naturalidade, data de
nascimento, estado civil, situação militar, se for caso disso,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como o Diário
da República em que se encontra publicado o presente aviso;

e) Outros elementos que o candidato repute de influírem na
apreciação dos seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal.

8 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante aos
requisitos a que se refere o n.º 6.1 salvo se os candidatos declararem
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um desses
requisitos gerais e especiais.

8.1 — Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados dos seguintes documentos:

Certificado comprovativo das habilitações literárias e ou profis-
sionais;

Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do número de contribuinte.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

9.1 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 — A selecção dos concorrentes será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos de selecção:

10.1 — Prova de conhecimentos oral/teórica — terá carácter eli-
minatório, serão avaliados os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais e versará sobre a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disciplinar;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-

ções — Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração dada

pela Lei n.º 5-A/2002 — estabelece o quadro de competênci-
as, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos ór-
gãos dos municípios e das freguesias.

10.2 — Entrevista profissional de selecção — terá em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e funções dos candidatos, sendo a classificação
de 0 a 20 valores, ponderando os seguintes parâmetros:

a) Cultura geral;
b) Formação profissional;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Experiência profissional;
e) Motivação e interesse pelo lugar.

Cada factor é valorado de 1 a 5, num total de 20 valores, sendo a
classificação da entrevista o resultado da aplicação da seguinte fór-
mula:

EPS =
 A + B + C + D + E

5

11 — Classificação final — para elaboração da lista classificativa
será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos can-
didatos resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (1 × PCOT) + (1 × EPS)

2

em que:

CF = classificação final;
PCOT = prova de conhecimentos oral/teórica;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 — Os interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tem acesso às actas e outros
documentos em que assentam as deliberações do júri desde que o so-
licitem.

13 — As listas de candidatos e de classificação final serão publica-
das no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos for
igual ou superior a 100, se o número for inferior a 100, serão as re-
feridas listas afixadas no edifício dos Paços do Concelho e serão os
candidatos notificados através de ofício registado com aviso de re-
cepção.

14 — Composição do júri:

Presidente — vice-presidente, Dr.ª Irene Maria Cordeiro Pereira.
Vogais efectivos:

Arquitecta Ester Maria Assis de Macedo Vieira, chefe de
Divisão de Licenciamento Urbano, que também substitui
a presidente nas suas faltas e impedimentos, e Maria
Fernanda Pinguicha Toureiro, assistente administrativa
especialista.

Vogais suplentes:

Dr.ª Paula Cristina Batista Carvalho Chareca, técnica supe-
rior de 2.ª classe de gestão de recursos humanos, e José
Eduardo Vieira dos Santos, chefe de secção de Expedien-
te, Arquivo e Documentação.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000291212

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Nomeação

Por despacho do vice-presidente n.º 05/SRS/NOM/EXT/05, datado
de 4 de Agosto de 2005 foi nomeada definitivamente:

Elisabete Carla Rocha de Campos — técnico superior de 2.ª classe.

Por despachos do presidente n.os 06/SRS/NOM/EXT/05 e 07/SRS/
NOM/EXT/05 datados de 17 de Agosto de 2005, foram nomeados
provisoriamente:

Gilberto Miguel da Silva Pires — operário qualificado jardineiro.
Andrea Marisa da Silva Gonçalves e Maria Idalina Pereira Ribei-

ro Azevedo — auxiliares de serviços gerais.

O prazo para a tomada de posse é de 20 dias contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República.

Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas (artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia Queirós.

1000291224

Aviso
Por despacho do presidente da Câmara, datado de 8 de Julho de

2005, foi deferido o pedido de licença sem vencimento de longa du-
ração a funcionária Mónica Renata Fins Santos, da carreira de técni-
ca superior, categoria de técnica superior de 2.ª classe, com efeitos a
partir de 1 de Agosto de 2005.

22 de Agosto de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Baldaia Queirós.

1000291223
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CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º S/6778/2005
Concurso interno de acesso geral para provimento de dois

lugares de assistente administrativo principal — grupo
de pessoal administrativo.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 24 de
Agosto de 2005, o signatário nomeou para duas vagas de assistente
administrativo principal, do quadro de pessoal deste município, Sofia
de Fátima Borges Alves Toledo e Roberto Carlos Espinola Mendon-
ça, de acordo com a lista de classificação final homologada e afixada
a 24 de Agosto de 2005.

Os nomeados acima referidos deverão aceitar a nomeação no pra-
zo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, nos termos do artigo 11.º do 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. (O processo não é objecto de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas, por força da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

24 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Francis-
co José Aguiar Ramalho Correia. 1000291204

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar do grupo de pessoal auxiliar da carreira/categoria
operador de reprografia — nomeação.

Para efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 34.º do 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, se torna público, que por
despacho presidencial datado de 23 do corrente, foi efectuada a no-
meação provisória nos termos prescritos no n.º 1 do artigo 6.º do
decreto-lei antes mencionado, pelo período de um ano (n.º 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89), convertendo-se esta automatica-
mente em definitiva, independentemente de quaisquer formalismos no
seu termo, conforme prescreve o citado n.º 1 do artigo 6.º, para o
grupo de pessoal auxiliar da carreira/categoria operador de reprogra-
fia, da candidata Ana Raquel Carmo Ferreira Veiga da Costa.

Mais se torna público que, de conformidade com o estipulado no
artigo 11.º do já mencionado Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, adaptado à administração local, pelo também já dito Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a candidata citada, deverá tomar
posse no prazo de 20 dias contados a partir da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

A nomeação em causa, encontra-se isenta de fiscalização prévia
por parte do Tribunal de Contas, nos termos prescritos no artigo 114.º,
capítulo IX da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, em conjugação com o
n.º 1 do artigo 48.º, capitulo IV, secção II da referida lei e artigo 75.º,
capítulo XV, da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Orlando Fer-
nandes de Carvalho Mendes. 1000291211

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de seis lugares de auxiliar de serviços gerais

Em cumprimento de deliberação tomada pelo júri do concurso aci-
ma referenciado, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 132, de 12 de Julho de 2005, e de harmonia
com o expresso no n.º 2 do artigo 35.º, conjugado com a alínea b) do
n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se torna pública a lista de candidatos admitidos, bem como o
plano referente à aplicação do método de selecção estipulado (prova
teórica oral de conhecimentos).

Candidatos admitidos:

Alcinda Maria Mendes Ferreira Moura.
Alda de Almeida e Sousa Lopes.
Amadeu Correia Morais.

Ana Cristina Gomes Figueiredo.
Ana Filipa Pais Martins de Sousa.
Ana Isabel Quinteiro de Carvalho.
Ana Lúcia Aguiar da Silva Andrade.
Ana Maria de Aguiar Coelho.
Ana Maria Correia de Almeida Correia.
Ana Paula da Costa Carvalho Viegas.
Ana Paula Pereira dos Santos.
Ana Raquel Morgado Ribeiro Neto Alves.
Ana Rita Saraiva Rodrigues.
António José Marques de Almeida.
António Miguel Henriques Costa.
Armanda Filipa Almeida Aires.
Carina Celeste Alves Pinto.
Carla Alexandra de Almeida Correia.
Carla Isabel Correia de Carvalho Duarte.
Célia Guilhermina de Almeida Aguiar.
Cidalina Maria da Costa Rodrigues.
Clara Aldina Monteiro Lopes.
Cláudia Jandira Moreira dos Santos.
Cristina Isabel Albuquerque Alves.
Cristina Maria de Carvalho Monteiro.
Cristina Maria Dias de Sousa.
Emília de Jesus Pedro.
Ester Lopes dos Santos.
Fernanda Maria da Costa Lemos de Almeida.
Fernanda Maria Matos Pedro Cardoso.
Fernanda Maria Pereira dos Santos Lopes.
Francisco Coelho de Almeida.
Graça Maria Pessoa Afonso de Paiva.
Graciete da Costa Mendes.
Graciete de Lurdes da Silva Gomes Moreira.
Gracinda Maria Gomes Pais Coutinho.
Helena Isabel Costa Gomes.
Hildegarda Ramos de Sousa da Fonseca.
Ilda Manuela de Almeida Figueiredo.
Isabel Fernanda Lopes.
Isabel Maria Martins de Figueiredo Dias.
Joel de Deus.
José Manuel da Encarnação Rodrigues.
Lídia Maria Almeida do Amaral.
Manuel de Oliveira.
Márcia Almeida Araújo.
Marco César Costa Santos.
Margarida de Almeida Lopes.
Maria Adelaide de Jesus Alves.
Maria Alina Gomes Nobre Corceiro.
Maria Amélia Ferreira da Cunha.
Maria Amélia Morais dos Santos Garcia.
Maria Antónia Ferreira Gomes.
Maria Arminda de Carvalho Martins Coelho Almeida.
Maria do Carmo da Silva Ferreira Pinto.
Maria do Céu Pereira Lopes.
Maria de Deus Fernandes Duarte Carvalho.
Maria Dulce de Almeida Cardoso Quintela.
Maria Eduarda dos Santos Lopes.
Maria Emília Ferreira da Cunha.
Maria Emília do Nascimento Gonçalves Cecílio Santos.
Maria Ermelinda Gomes Pais Pinheiro.
Maria de Fátima Almeida Albuquerque Pais.
Maria de Fátima de Almeida António Martins.
Maria de Fátima Pimentel de Almeida.
Maria Goreti Soares Pereira.
Maria da Graça dos Santos Lopes.
Maria Helena Figueiredo.
Maria Helena Oliveira dos Santos.
Maria Helena Rodrigues Marques.
Maria Isabel de Carvalho Sérgio.
Maria Isabel Jesus do Amaral.
Maria João de Carvalho de Sousa Pereira Pereira.
Maria João Fonseca da Silva.
Maria de Lurdes de Almeida Gomes.
Maria de Lurdes de Jesus Correia Antunes.
Maria de Lurdes Machado de Almeida.
Maria de Lurdes Rodrigues.
Maria de Lurdes Sousa Ferreira Almeida.
Maria da Luz de Jesus Lopes.
Maria Manuela Ferreira Marinho.
Maria Teresa Correia Aguiar.
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Maria Teresa Ferreira Lopes.
Mónica Sofia Figueiredo da Costa.
Nelson Nunes.
Olga Maria Correia Martins.
Olga Maria da Costa Figueiredo.
Olga Maria Moreira Monteiro Pereira.
Olga Silva Lopes.
Paula Alexandra Marques Oliveira Pereira.
Paula Cristina Monteiro Lemos.
Paula Maria Moreira Ferreira.
Paulo Alexandre Silva Ferraz Micaela.
Pedro Alexandre Figueiredo Lopes.
Rosa Maria Martinho Aires.
Rosa Maria Rodrigues Correia.
Rosa Maria Rodrigues Correia Lopes.
Rui Filipe de Jesus Oliveira.
Sandra Isabel Pina de Almeida.
Sara Maria Félix da Silva.
Sofia Maria Fonseca de Albergaria.
Sónia Marisa Amaral Coelho Proença.
Sónia Sousa Monteiro.
Susana Maria Fernandes Barroncas.

No que concerne à aplicação do método de selecção (prova teórica
oral de conhecimentos), o júri deliberou estabelecer os dias 26, 27 e
28 de Setembro de 2005, com início às 9 horas em todos os dias, para
aplicação do mesmo, de harmonia com o plano seguinte:

No dia 26, da candidata Alcinda Maria Mendes Ferreira Moura à
candidata Graciete da Costa Mendes;

No dia 27, da candidata Graciete de Lurdes da Silva Gomes Moreira
à candidata Maria Helena Figueiredo;

No dia 28, da candidata Maria Helena Oliveira dos Santos à can-
didata Susana Maria Fernandes Barroncas.

Mais se torna público que o referido método de selecção terá lugar
no Salão Nobre dos Paços do Município.

25 de Agosto de 2005. — O Presidente do Júri, Jorge Pereira
Coutinho. 1000291266

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 68/DRH/2005

Transferência

Torna-se público que, por despacho do vice-presidente da Câmara
datado de 30 de Junho de 2005, foi autorizada, ao abrigo do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a transferência da
cantoneiro de limpeza, Maria Helena Miguel da Silva, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Lagoa, para idêntico lugar no quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Silves, com efeitos a partir de
8 de Agosto de 2005.

28 de Julho de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, José Paulo
Barbosa Moreira de Sousa. 1000291208

Aviso n.º 69/DRH/2005
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que são reclassificados
profissionalmente os funcionários abaixo mencionados, nos termos
estabelecidos na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, que aplicou às autarquias locais o Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro.

Nome do funcionário Data do despacho Categoria actual Categoria após reclassificação

Luís Miguel Lima Santos ................ 2-8-2005 Auxiliar administrativo .................. Assistente administrativo.
Mafalda Sofia de Jesus Amador ....... 2-8-2005 Auxiliar administrativo .................. Assistente administrativo.

A nomeação dos funcionários acima indicados é definitiva, de acordo
com o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, que aplicou às autarquias locais o Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

4 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000291222

Aviso n.º 70/DRH — 2005
Concurso interno de acesso geral para provimento de

dois lugares de operário principal da carreira de jardi-
neiro.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 23 de Maio
de 2005, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso, no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares
de quatro operário principal da carreira de jardineiro do grupo de
pessoal operário qualificado.

2 — Em cumprimento com a alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação, conforme despacho publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março de 2000.

3 — Legislação aplicável — ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar e
Código do Procedimento Administrativo.

4 — Prazo de validade — o presente concurso é válido por três
meses a contar da data de publicação da lista de classificação final, de
harmonia com o n.º 1 e n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

5 — Serviço a que se destina — Divisão de Serviços Urbanos e
Ambiente, Sector Espaços Verdes.

6 — Local de trabalho — o local de trabalho é a área do município
de Silves.

7 — Área funcional — execução de tarefas de cultivo e manuten-
ção de flores, árvores, arbustos e outras plantas para embelezamento
de parques e jardins.

8 — O vencimento é o correspondente ao escalão I, índice 204,
da escala indiciária estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que corresponde o valor de
647,01 euros.

9 — Requisitos de admissão a concurso:
9.1 — Poderão candidatar-se ao referido concurso os funcionários

da respectiva carreira que satisfaçam os requisitos fixados no n.º 2 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, dirigido ao vice-presidente da Câmara Municipal
de Silves, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara
Municipal, ou remetido pelo correio, mediante carta registada com
aviso de recepção, expedida até ao termo do prazo fixado para o
seguinte endereço: Câmara Municipal de Silves, Praça de Município,
8300-117 Silves.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, nú-
mero fiscal de contribuinte, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu, residência completa e có-
digo postal);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;
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d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito, ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em
conta se devidamente comprovados.

10.3 — Juntamente com o requerimento de candidatura deverão
os candidatos apresentar:

a) Declaração comprovativa do vínculo ao quadro do organis-
mo de origem, se não forem funcionários da Câmara Muni-
cipal de Silves, a qual deverá especificar a categoria de que o
candidato é titular, natureza do vínculo, o tempo de serviço
na categoria, na carreira e na função pública e as classifica-
ções de serviço com indicação das respectivas expressões
qualitativas e menções quantitativas;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias.

10.4 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta
autarquia ficam dispensados da apresentação dos documentos dos re-
quisitos exigidos, desde que constem dos respectivos processos indivi-
duais.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 — Métodos de selecção:
12.1 — Os métodos de selecção constarão de prova prática de

conhecimentos e entrevista profissional de selecção. O ordenamento
final dos candidatos será resultante da média aritmética, traduzida na
escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.2 — Prova prática de conhecimentos — a prova prática de
conhecimentos consistirá na execução de uma sementeira e planta-
ção de algumas variedades de plantas e poda de outras, terá a duração
de 30 minutos e será classificada de 0 a 20 valores.

12.3 — Entrevista profissional de selecção — a classificação deste
método de selecção, o qual terá em vista avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e
profissionais dos candidatos, será obtida pela aplicação da seguinte
fórmula:

EPS =
 a + b + c + d

4
em que:

a = sentido de responsabilidade;
b = atitude profissional — interesse, motivação e dinamismo;
c = capacidade de relacionamento humano;
d = segurança demonstrada na procura de soluções para proble-

mas hipoteticamente colocados.

12.4 — Estes aspectos serão pontuados de acordo com os parâme-
tros abaixo indicados, sendo o resultado final deste método de selec-
ção obtido pelo somatório das pontuações resultantes da média arit-
mética dos valores dados por cada membro do júri relativamente a
cada factor de apreciação, numa escala de 0 a 20 valores:

Favorável preferencialmente — 17 a 20 valores;
Bastante favorável — 13 a 16 valores;
Favorável — 9 a 12 valores;
Favorável com reservas — 5 a 8 valores;
Não favorável — 0 a 4 valores.

12.5 — Os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores, ficarão excluídos do concurso.

12.6 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer uma das
provas dos métodos de selecção determina a sua exclusão.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática de
conhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta de reunião do júri do, concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 — Publicitação — a relação de candidatos admitidos e a lista de
classificação final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Silves, de acordo com o previsto nos artigos 33.º
e alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. José Paulo Barbosa Moreira de Sousa, vice-
-presidente da Câmara.

1.º vogal efectivo — Domingos Alfredo Abraços Garcia, verea-
dor em regime de permanência, que substitui o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo — engenheiro Manuel Luiz Ferreira Rodrigues,
técnico especialista principal da carreira de engenharia técni-
ca agrária.

1.º vogal suplente — António Cabrita Nobre, encarregado do
pessoal operário qualificado.

2.º vogal suplente — engenheiro Henrique Manuel Mogo Brás,
chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente.

5 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000291225

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso
Nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de um técnico superior estagiário — economista

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências
que são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que por despa-
cho de 22 de Agosto de 2005 e na sequência do concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de técnico superior estagiá-
rio — economista, cuja lista de classificação final foi homologada em
29 de Julho de 2005, foi nomeado para o lugar acima mencionado, o
candidato Ivo Gil Antunes Martins da Costa.

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

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2005. — O Vereador, Américo Nogueira.
3000181057

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso
Concurso externo para admissão de dois lugares

de chefe de secção

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
10 de Agosto do corrente ano, foram nomeadas para provimento nos
lugares de Chefe de Secção, as candidatas Maria Fernanda Gomes Solá
Ximenes Salvador e Ana Paula Vestia Guerreiro Mendonça, cujo con-
curso foi aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 29, de 10 de Fevereiro de 2005.

Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso. (Isento de
visto prévio do Tribunal de Contas.)

11 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, António Maria
Farinha Murta. 1000291255

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2005, foi nomeado para o lugar de tratador-apanhador
de animais, do grupo de pessoal auxiliar, na sequência de concurso
externo de ingresso, o candidato, Bruno Carvela Barreira.

Deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Carlos
Taveira. 3000181058
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JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES

Aviso
Nomeação

Concurso externo para um lugar de auxiliar administrativo

José Martins, presidente da Junta de Freguesia de Fânzeres, concelho
de Gondomar:

Torna público que, por deliberação da Junta de Freguesia de 25 de
Agosto de 2005, depois de homologada a acta do júri deste concurso,
aberto por publicação no Diário da República, 3.ª série, n.º 84, de
2 de Maio do ano 2005, foi nomeado, nos termos do artigo 41.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, o seguinte candidato:

1.º classificado — António Sérgio Ribeiro de Sousa.

Mais se torna público que o referido candidato deverá tomar posse
do cargo, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República 3.ª série.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

26 de Agosto de 2005. — O Presidente do Júri, José Martins.
3000181033

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que esta Junta de Freguesia
de Odivelas, na sua reunião ordinária de 18 de Agosto de 2005, nos
termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
e por se verificar, cumulativamente, as seguintes condições:

Exercerem essas funções há mais de um ano;
Possuírem os requisitos habilitacionais e profissionais exigidos

para o provimento na nova carreira;
As funções que vêm assegurando corresponderem a necessidades

permanentes de serviço;
Existir disponibilidade orçamental.

Deliberou por unanimidade, proceder à reclassificação profissional
dos seguintes funcionários:

Maria Isabel Rosa Augusta Peres Avoila, com a categoria de
auxiliar de serviços gerais;

Maria Manuela Bastos Pereira, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais;

Ana Sofia Carrilho Guerra, com a categoria de assistente admi-
nistrativo;

Carlos Manuel Borges Brás, com a categoria de assistente admi-
nistrativo;

Cristiana Jesus Simões Major, com a categoria de assistente ad-
ministrativo;

Maria Aurora Ferreira Gonçalves, com a categoria de assistente
administrativo;

Orquídea Rosa de Oliveira Cardoso.

24 de Agosto de 2005. — O Presidente da Junta, Vítor Manuel Alves
Peixoto. 3000181056

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de auxiliar técnico de turismo do quadro de pes-
soal da Junta de Freguesia de Santo Antão.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 18 de Agosto corrente e no uso da competência que me
confere a alínea a) do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi no-
meada para o lugar do quadro desta Junta de Freguesia a candidata
abaixo designada, aprovada em concurso externo de ingresso aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 80, datado
de 26 de Abril.

1 — Grupo de pessoal auxiliar:
1.1 — Auxiliar técnico de turismo — Vivalda de Fátima Amorim

de Sousa Marques.

A nomeada deverá tomar posse no prazo máximo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, conforme o estipulado no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações.

19 de Agosto de 2005. — O Presidente da Junta, Horácio Manuel
de Sousa. 1000291245

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-

cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, faz-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção de 21 de Julho de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de um lugar de canalizador principal do grupo de pessoal ope-
rário qualificado do quadro de pessoal destes Serviços Municipaliza-
dos.

2 — O concurso visa exclusivamente o provimento do lugar posto
a concurso.

3 — O local de trabalho situa-se na área de actuação dos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

4 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido à presidente do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada, poden-
do ser entregue pessoalmente, na Secção de Pessoal destes Serviços
Municipalizados, ou remetido pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, para Rua de Tavares de Resende, 165, 9504-
-507 Ponta Delgada, dentro do prazo previsto no n.º 1.

4.1 — Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigatori-
amente:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, local e data de emissão
do bilhete de identidade), número fiscal de contribuinte, re-
sidência, código postal e telefone;

b) Lugar a que se candidata, com referência ao Diário da Re-
pública que contenha a publicação do presente aviso;

c) Habilitações literárias;
d) Habilitações e qualificações profissionais (cursos de forma-

ção e outros);
e) Identificação da categoria detida, serviço a que pertence,

natureza do vínculo e antiguidade na actual categoria, na
carreira e na função pública;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-
vantes para a apreciação do seu mérito, ou que possam cons-
tituir motivo de preferência legal;

g) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato
reúne os requisitos gerais de provimento em funções públi-
cas.

4.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão no caso das alíneas a) a d) da seguinte documentação:

a) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem,
especificando o tempo de serviço na categoria, na carreira e
na função pública e a classificação de serviço, na sua expres-
são quantitativa, reportada aos anos relevantes para efeitos
de acesso na carreira;

b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada;
c) Documentos comprovativos das acções de formação profis-

sional complementar e da respectiva duração em horas;
d) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-

tos considerem relevantes para a apreciação do seu mérito,
ou possam constituir motivo de preferência legal.

4.3 — Os funcionários pertencentes aos Serviços Municipalizados
de Ponta Delgada ficam dispensados da apresentação dos documentos
que constem do seu processo individual.

4.4 — A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

5 — Os métodos de selecção a utilizar serão, nos termos dos arti-
gos 19.º, 20.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a
avaliação curricular e uma prova de conhecimentos.
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5.1 — A prova de conhecimentos será escrita, terá a duração
máxima de duas horas e incidirá sobre as seguintes matérias:

Características e funcionalidades dos materiais que constituem as
canalizações e acessórios;

Condições de emprego dos materiais de canalização;
Tipos de ligações, meios a usar;
Regulamentos gerais de canalizações de água e esgotos;
Características e funcionalidade dos equipamentos e ferramentas

utilizadas;
Noções sobre conservação e funcionamento das ferramentas;
Noções sobre prevenção de acidentes e segurança no trabalho;
Autarquias locais — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública —

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

5.2 — A não comparência para prestação da prova de conheci-
mentos equivale a desistência do concurso.

5.3 — A classificação final dos concorrentes, expressa numa esca-
la de 0 a 20 valores, resultará da média das classificações parcelares
obtidas pelos candidatos nos dois métodos de selecção aplicáveis,
considerando-se não aprovados os candidatos que, obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores.

5.4 — 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, constam
de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

6 — 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.

7 — Os candidatos admitidos ao concurso constarão de relação a
afixar na Secção de Pessoal destes Serviços Municipalizados, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e os candidatos excluídos serão notificados nos termos do ar-
tigo 34.º do mesmo diploma legal.

8 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora da
realização da prova de conhecimentos, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 — A classificação final do concurso será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do referenciado Decreto-Lei n.º 204/98.

10 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — engenheiro Jorge Ferreira da Silva Nemésio, direc-
tor-delegado.

Vogais efectivos:

Engenheiro João Carlos do Monte Garcia, director do De-
partamento Técnico, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Rui Alberto Borges de Medeiros
Freitas, encarregado geral.

Vogais suplentes:

Manuel Adriano Ferreira Cabral, encarregado, e João Luís
Furtado Oliveira, encarregado.

11 de Agosto de 2005. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Berta Maria Correia de Almeida Melo Cabral. 1000291198

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 19/2005/RRH/DGA/SAP
Torna-se público que o conselho de administração destes Servi-

ços Municipalizados de Água e Saneamento, na sua reunião de 17 de

Agosto de 2005, deliberou, com base no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassificar profis-
sionalmente, Fernando Joaquim Ribeiro Faneira, técnico de 1.ª clas-
se da carreira de contabilidade e administração, posicionado no es-
calão 1, índice 340, para a categoria de técnico superior de
2.ª classe, da carreira de contabilidade e administração, escalão 1,
índice 400.

(Isento de visto, nos termos dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Simões Luís. 3000180988

Aviso n.º 20/2005/RRH/DGA/SAP
Torna-se público que o conselho de administração destes Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento, na sua reunião de 27 de Ju-
lho 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 provi-
soriamente, o candidato classificado em 1.º lugar, Carlos Alberto
Marques Fadigas, no concurso externo de ingresso para provimento
de quatro lugares na categoria de operário (pedreiro) da carreira de
operário qualificado, conforme lista de classificação final, afixada na
Repartição de Recursos Humanos destes Serviços Municipalizados, em
6 de Julho 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.)

26 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Simões Luís. 3000180985

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Rectificação
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso de nomeação pu-

blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 157, de 17 de Agosto
de 2005, rectifica-se que onde se lê «[...] estagiário da carreira técni-
ca superior de jurista,» deve ler-se «estagiário da carreira técnica su-
perior de história — gestão e animação de bens culturais» e ainda
rectifica-se que onde se lê «[...] para o lugar de técnico superior de
2.ª classe/história — bens culturais.» deve ler-se «[...] para o lugar de
técnico superior de 2.ª classe/história — gestão e animação de bens
culturais».

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia. 1000291205

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Região de Turismo de Évora

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 161, de 23 de Agosto de 2005,

a p. 18 333, foi publicado com inexactidão um despacho da Região de
Turismo de Évora. Assim, no título, onde se lê «Câmara Municipal de
Évora» deve ler-se «Região de Turismo de Évora» e no fecho, onde se
lê «O Presidente da Câmara» deve ler-se «O Presidente».

30 de Agosto de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000181108
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

DIOGAPOR — QUÍMICA, L.DA

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

São convocados todos os accionistas da sociedade DIOGAPOR — Química, L.da, com o número de contribuinte 504434594, com o capital
social social de € 185 000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ourém sob o n.º 1715, na sua sede social, Zona Industrial
de Casal dos Frades, Rua E, lote 54, no dia 30 de Setembro de 2005, pelas 10 horas, para a realização da assembleia geral ordinária, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas dos exercícios de 2003 e 2004;
2.º Deliberar sobre a proposta do conselho de administração de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação da administração e da fiscalização da sociedade;
4.º Proceder à nomeação dos órgãos de gestão para o triénio de 2005-2008;
5.º Deliberar sobre outros assuntos de interesse da sociedade.

Na ausência de quórum suficiente para a assembleia deliberar, fica marcada para o dia 16 de Outubro de 2005, pelas 10 horas, a realização
de nova assembleia.

30 de Agosto de 2005. — O Presidente da Mesa, Humberto Antunes. 1000291328

BALANCETES

RCI GEST LEASING SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua de José Espírito Santo, lote 12, E, 1950-096 Lisboa

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3311.
Contribuinte n.º 502834080.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em milhares de euros)

2005
Código Ano

das contas Activo
Activo Amortizações Activo

anterior

bruto e provisões líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em ban-
 cos centrais ........................................

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre ins-
 tituições de crédito ............................ 63 63 112

20+21+280+281+2880+ 3 — Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891–2900–  de crédito ...........................................

–2901
16+22+23+282+283+287+ 4 — Créditos sobre clientes .................. 9 585 901 8 684 8 837
+2882+2883+2887+2892+
+2893+2897–2902–2903–

–2907
240+241+2480+250+251+ 5 — Obrigações e outros títulos de ren-

+2580+2840+2884+2894–  dimento fixo ......................................
–29 040–2920–2921

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2840+2884+ rendimento fixo — De emisso-
+2894–29 040 (1)–29 200– res públicos ..............................

–29 210
2402+2411+2412+2481+ b) Obrigações e outros títulos de

+2502+2511+2512+2580+ rendimento fixo — De outros
+2840+2884+2894– emissores .................................

–29 040 (2)–29 209–29 219–
–2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-

prias) ...................................

243+244+2481– 6 — Acções e outros títulos de rendi-
–24 810+2490–2491+291–  mento variável ..................................

–2923–2924
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400–490 7 — Participações .................................
401–491 8 — Partes do capital em empresas co-

ligadas ................................................
41+460+4690–481 9 — Imobilizações incorpóreas ............. 45 45 0 0

42+461+462+463+468+4691– 10 — Imobilizações corpóreas ................
–482+4200+4610–48 200

27 003 11 — Capital subscrito não realizado .......
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias .......................................
14+15+19+27–27 003–299+ 13 — Outros activos ............................... 325 51 274 344

+402+409–499
51+55+56 (dev.)+58 (dev.)+ 15 — Contas de regularização ................ 145 145 135

+59 (dev.)
69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício .................... 0 0 100

–––––– ––––– ––––– –––––
Total do activo ............. 10 163 997 9 166 9 528

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).

(Em milhares de euros)

Código Passivo 2005 Ano anterior
das contas

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito ..............................................

30 020+30 120+30 220+ a) À vista ........................................................................................... 4 100 4 550
+31 020+31 220+31 320+

+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................

32+33+35 2 — Débitos para com clientes .....................................................................

3213+3223 a) Depósitos com clientes .................................................................
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................

3200+3210+3220+3230 ba) À vista .................................................................................
b)–ba) bb) A prazo ................................................................................

34 3 — Débitos representados por títulos ..........................................................

341 a) Obrigações em circulação ..............................................................
340+342+349 b) Outros ............................................................................................

36+39 4 — Outros passivos ...................................................................................... 197 173
52+54+56 (cre.)+58 (cre.)+ 5 — Contas de regularização ......................................................................... 435 392

+59 (cre.)
610+611+612+613 6 — Provisões para riscos e encargos ...........................................................

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................
610+611+613 b) Outras provisões ............................................................................ 225 256

619 6-A — Fundo para riscos bancários gerais .................................................... 0 0
60 8 — Passivos subordinados ............................................................................ 200 200
62 9 — Capital subscrito .................................................................................... 3 807 3 807

632 10 — Prémios de emissão .............................................................................
630+631+639 11 — Reservas ............................................................................................... 251 251

633 12 — Reservas de reavaliação .......................................................................
66 13 — Resultados transitados .......................................................................... ( 201) ( 101)

69 (cre.) 14 — Lucro do exercício .............................................................................. 152 0
––––––– –––––––

Total do passivo ................................ 9 166 9 528

O Conselho de Administração: Patrice Ratti, presidente — Bernard Moscatelli, administrador — Frederic Renaud, administrador — P. Cabrier,
administrador — Jean-Antoine Bergue, administrador. — A Técnica Oficial de Contas, Alexandra Ferreira. 3000178469

(Em milhares de euros)

2005
Código Ano

das contas Activo
Activo Amortizações Activo

anterior

bruto e provisões líquido



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 521

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS — REGISTO COMERCIAL

Águeda .............................................................................. 19 523
Albergaria-a-Velha ........................................................... 19 523
Anadia .............................................................................. 19 523
Arganil .............................................................................. 19 550
Arouca .............................................................................. 19 524
Arraiolos ........................................................................... 19 551
Barcelos ............................................................................ 19 528
Cantanhede ....................................................................... 19 550
Castelo Branco ................................................................. 19 548
Castelo de Paiva .............................................................. 19 524
Celorico de Basto ............................................................. 19 544
Coimbra ............................................................................ 19 551
Esposende ......................................................................... 19 544
Estarreja ........................................................................... 19 525
Évora ................................................................................ 19 552
Faro .................................................................................. 19 552

Guimarães ........................................................................ 19 545
Lagos ................................................................................ 19 553
Lisboa:

2.ª Secção ................................................................. 19 560

Mértola ............................................................................. 19 527
Montemor-o-Velho ............................................................ 19 551
Odemira ............................................................................ 19 527
Oleiros .............................................................................. 19 550
Olhão ................................................................................ 19 554
Oliveira de Azeméis .......................................................... 19 526
Portimão ........................................................................... 19 555
Redondo ........................................................................... 19 552
São João da Madeira ...................................................... 19 526
Vila Flor ........................................................................... 19 548
Vila Nova de Famalicão .................................................. 19 545





DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 523

4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

HAERTHA — TRATAMENTO TÉRMICO AÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3219;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507306520; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20050421.

Certifico que foi feito o registo de constituição de sociedade em
epígrafe, pelo único sócio ALUPORT — Matrizes de Portugal, L.da,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HAERTHA — Tratamento Tér-
mico Aços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Eiras Ve-
lhas, lugar de Paredes, freguesia e concelho de Águeda.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: actividade industrial de trata-
mento térmico de aços.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os referidos José Fernando Macedo Pereira, casado, re-
sidente na Rua das Eiras Velhas, lugar de Paredes, freguesia e conce-
lho de Águeda, Attilio Lucato, casado, residente em Buergermeister
Dobler Alle 1. D 91757, Treuchtlingen, Alemanha, e Friedhelm Ha-
armann, casado, residente em Kirschfinkgasse 10 D 52159, Roetgen,
Alemanha.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de setecentos mil euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Dourado
Navega de Freitas. 2007697890

ALBERGARIA-A-VELHA

EQUIVISE — COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Variante do Sobreiro, freguesia e concelho
de Albergaria- a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1070; identificação de pessoa colectiva n.º 506395820; data do
depósito: 050530.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2004.

Conferidos, estão conforme.

30 de Maio de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008361942

BRANQUINHA — MALHAS DA BRANCA, L.DA

Sede: lugar da Barroca, freguesia da Branca, concelho
de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 44/670807; identificação de pessoa colectiva n.º 500047570;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 04/050506.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a fotocópia da
escritura de 22 de Abril de 2005, a fl. 68 do livro n.º 209-B do Car-
tório Notarial da Murtosa, mediante a qual foi reduzido o capital social
para zero euros e aumentado o capital social, para cinco mil euros,
mediante entrada em numerário feita pelos sócios e pela seguinte forma
abaixo indicada. Em consequência foi alterado o artigo 3.º, tendo a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas de três mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Flausino José Pereira da Silva e
uma de mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Rogério de São
Bento Camões.

Foi igualmente depositado na pasta respectiva o texto actualizado
do pacto social.

Conferida, está conforme.

6 de Maio de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008361934

MATERBRANCA — TERRAPLANAGEM, L.DA

Sede: lugar de Casaldima, freguesia da Branca e concelho
de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1026/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506140806;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 01/050530.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta n.º 6 datada
de 2 de Maio de 2005, em que o gerente Hélio Humberto Jacinto
cessou as suas funções, por renúncia na mesma data.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008361926

ANADIA

SILVA, DUARTE & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1038, a
fl. 188 v.º do livro n.º C-3; identificação de pessoa colectiva
n.º 502078227; inscrição n.º 4454, a fl. 198, livro n.º E-9; núme-
ro e data da apresentação: 01/20050705.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, fez-se o seguinte registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 9 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 3000180008
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GRANOURO — COMÉRCIO DE METAIS E PEDRAS
PRECIOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1547/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503883352; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050711.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, fez-se o seguinte registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 23 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 3000180009

GEODRENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1482/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503681377; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20040702.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, fez-se o seguinte registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 24 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 3000180012

AROUCA

CAFÉ RESTAURANTE NANDO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 916/
040915; identificação de pessoa colectiva n.º 507046943.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2010976096

XAPIFERRO — SERVIÇOS DE SERRALHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 611/
000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504885960.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2008767396

CASTELO DE PAIVA

CONSTRUÇÕES LACEIRAS, L.DA

Sede: Laceira de Sá, sem número, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 409/20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505641763;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

N.º 2; apresentação n.º 01/20050523.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222132

OFFIPEÇAS — PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Direita, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 564/20050413; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507241223; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
01/20050519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

N.º 2 — Apresentação n.º 1/20050519.
Facto: nomeação de gerente:
Gerente: o sócio único Armando da Silva Leite, solteiro, maior.
Data: 3 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222124

CONTIMOBE — IMOBILIÁRIA DO CASTELO DE PAIVA, S. A.

Sede: lugar de Boure, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 1/740110; identificação de pessoa colectiva n.º 500210160;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 51 e inscrição n.º 54; números
e data das apresentações: 03 e 04/20050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

N.º 51 — Apresentação n.º 03/20050527; averbamento n.º 01.
Cessação de funções do administrador Fernando Sérgio Maia Rebe-

lo, por renúncia.
Data: 24 de Março de 2005.
N.º 54 — Apresentação n.º 04/20050527.
Facto: nomeação de administrador:
Administrador nomeado: Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes.
Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data: 24 de Março de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007225956

FRONT SHOES — COMÉRCIO DE CALÇADO, S. A.

Sede: Zona Industrial das Lavagueiras, Póvoa, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 520/20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506648265;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de quatro milhões e quinhentos mil euros,
representado por quatro milhões e quinhentas mil acções do valor
nominal de um euro cada uma, e encontra-se totalmente subscrito e
realizado em dinheiro.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222167

FRONT SHOES — COMÉRCIO DE CALÇADO, S. A.

Sede: Zona Industrial das Lavagueiras, Póvoa, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 520/20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506648265;
inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e
datas das apresentações: 07/20050217 e 01/20050527.
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Certifico que o texto seguinte é reprodução integral da inscrição
n.º 2 e do averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2:

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/20050217,
provisória por dúvidas.

Facto: nomeação de administrador.
Administrador nomeado: Emídio dos Santos Barbeira, casado.
Prazo: mandato que termina em 2006.
Data: 7 de Janeiro de 2005.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 01/20050527, averbamento n.º 01,

removidas as dúvidas.
Presidente do conselho de administração: Emídio dos Santos Bar-

beira, casado.

Está conforme o original.

7 Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222159

SPR — PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 22, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 561/20050314; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507232542; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 01/20050530.

Certifico que o texto seguinte é reprodução integral do averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 01/20050530, averbamento n.º 01.
A sócia Madalena da Silva Andrade Pinho renunciou à gerência.
Data: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222140

ESTARREJA

URBICAPITAL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01299/
050601; identificação de pessoa colectiva n.º 507312325; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050601.

Certifico que por escritura de 2 de Maio de 2005, lavrada no Car-
tório Notarial de Estarreja a fl. 73 do livro n.º 230-A, foi constituída
entre José Luís Rodrigues da Silva, Maria de Fátima Henriques Soares
Carinha da Silva, Luís Miguel Henriques Carinha Rodrigues da Silva,
Eduardo Nuno Henriques Carinha Rodrigues da Silva e António José
Henriques Carinha Rodrigues da Silva, a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma URBICAPITAL — Imobiliária, L.da,
com sede na Rua do Conselheiro José Luciano de Castro, 77, fregue-
sia de Beduído, concelho de Estarreja.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede dentro
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também estabe-
lecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imobiliários,
compra de terrenos para construção a cargo de empreiteiros ou a
cargo da própria empresa.

3.º

1 — O capital social é de doze mil e quinhentos euros dividido em
cinco quotas, no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

4.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, que gozará, ainda, do direito de preferência na aqui-
sição, em primeiro lugar, dele gozando os sócios não cedentes em
segundo lugar.

5.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

2 — É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução
de alguma obrigação.

6.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada ou não conforme de-
liberação da mesma.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Miguel Hen-
riques Carinha Rodrigues da Silva e Eduardo Nuno Henriques Carinha
Rodrigues da Silva.

3 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

7.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente ou participar em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

Conferi, está conforme.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002388180

JOMIARA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01297/
050531; identificação de pessoa colectiva n.º 507363582; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050531.

Certifico que por escritura de 19 de Maio de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas do Porto,
a fl. 28 do livro n.º 549-A, foi constituída por João Paulo de Oliveira
Henriques, a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JOMIARA — Transportes, Uni-
pessoal, L.da

2 — Tem a sua sede no Parque Empresarial Apiparque, Edifí-
cio 2003, armazém 5, freguesia de Beduído, concelho de Estarreja.

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 transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem, nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a ele sócio.

2 — O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 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, fican-
do 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 sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

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.

Conferi, está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002388199
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TRANSPORTES SILVA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00983/
000324; averbamentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 01 e 11/050524.

Certifica que o teor do averbamento n.º 3 à inscrição n.º l é o se-
guinte:

Cessação de funções da gerente Piedade de Jesus da Silva Santos
Matos, por renúncia, em 9 de Maio de 2005.

Mais certifica que o teor do averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 é
o seguinte:

Deslocação de sede.
Sede: Rua de Manuel Ferreira da Silva, 28, Arrotinha, Beduído,

Estarreja.

Conferi, está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002397627

CERCIESTA — COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS

DE ESTARREJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00009/
860627; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/050523.

Certifica que o teor da inscrição n.º 5 é o seguinte:
Nomeação dos membros da direcção e conselho fiscal.
Direcção: presidente — Augusto da Rocha Ferreira, solteiro, mai-

or; vice-presidente — Eduardo Jaime de Oliveira Mortágua, casado;
tesoureira — Maria de Lurdes Jesus de Almeida Breu, casada; secretá-
ria — Rosa Maria Marques Figueira Paiva, casada; vogal — Aníbal
David da Silva Vital, casado; vogais suplentes: João Paulo Rodrigues
Simões e Silva, solteiro, maior, e Manuel Augusto Amorim Valente,
casado; conselho fiscal: presidente — Ana Maria Grangeio Feliciano
Marques Vaz, casada; secretária — Joana Céu Nascimento Azevedo
Magalhães, casada; relator — Filipe de Almeida Marques, casado. Pra-
zo: biénio de 2005-2006. Data da deliberação: 24 de Janeiro de 2005.

Conferi, está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002388156

RUI ALHO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01151/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506156222; data do
depósito: 27052005.

Certifica que foram depositadas na pasta respectiva os documentos
respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002388164

HENRIQUE S. T. ALMEIDA — TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01185/
030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506467295; data do
depósito: 27052005.

Certifica que foram depositadas na pasta respectiva os documentos
respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002388148

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

IDEIAS NA MESA — MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3620/990715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504540335; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/
050516.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de € 5000, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, Joaquim Pinto Jardim
com € 2500 para aumento do valor nominal da sua quota e Elisabete
Maia Pereira, casada com Richard Nunes de Almeida, na comunhão
de adquiridos, com € 2500 para criação de uma nova quota;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção passou a
ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita, é de dez mil euros e corresponde à soma
de três quotas, sendo uma do valor de cinco mil euros do sócio Joa-
quim Pinto Jardim e duas de dois mil e quinhentos euros cada, sendo
uma (bem próprio) e outra (bem comum), ambas pertencentes à só-
cia Elisabete Maia Pereira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472136

GUIJO DESIGN — PEÇAS DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2934/951103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503521701; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
050525.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foi designada gerente, por delibera-
ção de 2 de Outubro de 1996, a sócia Anabela de Castro Guimarães
Dias da Costa.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2010472110

SÃO JOÃO DA MADEIRA

FERNANDO DE ALMEIDA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 233/720627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500602450; número e data da apresentação: 1/30052005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

1 de Junho 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodrigues
Santos Cunha. 2011146372

FERNANDO DA ROCHA MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1944/20011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505930706; número e data da apresentação: 01/01062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

1 de Junho 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodrigues
Santos Cunha. 2011146569
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RUCARMA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2242/010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505314754; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 11 e 12/20050512.

Certifico que, relativamente à sociedade supra,foi depositada a fo-
tocópia de escritura de que consta:

1 — Cessação de funções dos gerentes Rui Manuel da Cunha Ribei-
ro e Anabela Correia Pinheiro, em 20 de Abril de 2005, por renún-
cia.

2 — Designação de gerentes — designados: Vítor José Correia Pi-
nheiro e Anabela Correia Pinheiro.

Data da deliberação: 20 de Abril de 2005.

A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues Fernandes dos Santos
Lima. 2007828707

TRESRES — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1421/960314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503607223; número e data da apresentação: 3/20050524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2003.

30 de Maio de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2011146119

BEJA
MÉRTOLA

JORGE & ANTÓNIO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 000196/
190101; identificação de pessoa colectiva n.º 505294338; data da
apresentação: 050601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2004 da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000287230

COALTEJO — CRIADORES DE OVINOS DO ALGARVE
E ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00116/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 501835482; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 03/20050511.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

Transformação de sociedade:
Denominação: COALTEJO, Criadores de Ovinos do Algarve e Alen-

tejo, S. A.
Sede: Herdade da Portela da Brava, Corte Gafo de Baixo, Mértola.
Objecto: criação, comércio por grosso e a retalho, exportação e

importação de animais de carne, incluindo ovinos e exploração de
actividades turísticas, associadas à actividade cinegética.

Capital: € 50 000, que será representado por 50 000 acções de valor
nominal de € 1 cada.

Administração — composta por um administrador único ou por um
conselho de administração composto de três membros.

Conselho de administração: administrador único — Luís de Mello
Champalimaud, casado, Rua de Garrett, 19, 3.º, A, Lisboa; adminis-
trador substituto — Manuel Francisco Horta Fabião.

Fiscalização: exercida por um conselho fiscal ou por fiscal único.
Fiscal único — M. Rodrigues & Associados, SROC, representado por

Dr. António Moura Rodrigues.
Fiscal único suplente: Dr. João Monarca Pires, ROC. Casado.
Duração do mandato: três anos.

Forma de obrigar: em assuntos de mero expediente é bastante a
assinatura de um administrador ou de mandatário que, para tanto, tenha
poderes.

Data da deliberação: 9 de Março de 2005.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000287229

ODEMIRA

T. T. A. — TRABALHOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 503837822; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/20050520.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

I — Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488208

ARVITERRAS — TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS
E EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 151;
identificação de pessoa colectiva n.º 502124652; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/17052005.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

I — Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Janeiro de 2005.

6 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488593

EIRA — EMPREENDIMENTOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 502133198; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 10/18052005.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

I — Nomeação de gerente.
Gerente nomeado — Peter William Rogers Knight, casado.
Data da deliberação: 26 de Abril de 2005.

6 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488623

EIRA — EMPREENDIMENTOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 502133198; averbamentos
n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 5 e 7/18052005.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foram lavra-
dos os seguintes acto de registo:

I — Cessação das funções de gerente de Joaquim Martins Sousa, por
renúncia, em 13 de Abril de 2005.

II — Cessação das funções de gerente de Isaura Nunes Martins Sousa,
por renúncia, em 13 de Abril de 2005.

6 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488631

JOÃO ANTÓNIO DE JESUS MARTINS, HERDEIROS
COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 140;
identificação de pessoa colectiva n.º 502056800; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 17 e 18/
17052005.
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Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foram lavra-
dos os seguintes actos de registo:

I — Cessação das funções de gerente de Paulo Alexandre Portela
Martins, por renúncia, em 4 de Março de 2005.

II — Alteração parcial do contrato, alterando os artigos 3.º e 5.º,
passando os mesmos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e oitenta cêntimos
e acha-se dividido em seis quotas: uma do valor nominal de doze mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos;
uma do valor nominal de três mil cento e dezassete euros e quarenta
e nove cêntimos, ambas pertencentes à sócia Augusta Filipe Portela
Martins; duas iguais do valor nominal de doze mil quatrocentos e
sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos, sendo uma bem
próprio e outra bem comum; uma de valor nominal de seis mil duzen-
tos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos, todas perten-
centes ao sócio João Filipe Portela Martins; e uma de valor nominal
de três mil cento e dezassete euros e quarenta e nove cêntimos, em
compropriedade com Augusta Filipe Portela Martins (um terço) e João
Filipe Portela Martins (dois terços) bem comum.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios João Filipe Portela
Martins e Augusta Filipe Portela Martins, estando ambos já nomeados
gerentes, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

7 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488178

BRAGA
BARCELOS

MÓVEIS FAIAL, L.DA

Sede: Faial, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2572/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503403326; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 27/20050427.

Certifica que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 27/20050427.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365859

PERMAR PEÚGAS — PEREIRAS & MARTINS, L.DA

Sede: Igreja, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2384/
940505; identificação de pessoa colectiva n.º 503204161; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 26/20050427.

Certifica que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 26/20050427.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 10 de Abril de 2001.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365840

BIOMALHAS — MALHAS, L.DA

Sede: Penelas, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2509/
950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503342661; averbamento
n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 25/20050427.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/20050427.
Sede: Zona Industrial de São Veríssimo, lote 9 D, sector 1, Tamel

São Veríssimo, Barcelos.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365832

ALBINO P. PINTO, L.DA

Sede: Fonte, Tamel São Fins, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1333/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501982817; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 19/20050427.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 2.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção de coberturas incluindo a
impermeabilização de edifícios, revestimento de pavimentos e de
paredes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005907570

MARIA DA CONCEIÇÃO MORGADO S. PORTELA M., L.DA

Sede: Casas Novas, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2005/
920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502685980;
averbamento n.º 1 à inscrição E-5; número e data da apresentação:
18/20050427.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/20050427.
Cessação de funções do gerente António Carlos dos Santos Olivei-

ra, por renúncia.
Data da comunicação: 15 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342162

EMPRESA TÊXTIL LÃSSAN, L.DA

Sede: Casas Novas, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1574/
891006; identificação de pessoa colectiva n.º 502226358;
averbamento n.º 2 à inscrição E-3; número e data da apresentação:
17/20050427.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 17/20050427.
Cessação de funções do gerente António Carlos dos Santos Olivei-

ra, por renúncia.
Data da comunicação: 13 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342189

M. P. A. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bouça, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3377/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504425633; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050427.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 28 004,80 euros em dinheiro, alterando o n.º 1 do
artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
trinta mil euros e corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma de
dez mil quinhentos e um euros e oitenta cêntimos e outra de setecen-
tos e quarenta e oito euros e vinte cêntimos, ambas pertencentes ao
sócio Marco Aurélio Fortes Barbosa, uma de nove mil trezentos e
setenta e cinco euros, pertencente ao sócio António Azevedo Barbo-
sa e uma de oito mil setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta
cêntimos e outra de seiscentos e vinte e três euros e cinquenta cên-
timos, ambas pertencentes ao sócio Pedro Manuel Fortes Barbosa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365816

RECANTO DO MARTINS, PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5809/
20050426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20050426.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Alfre-
do Duarte Lima Martins, casado com Maria de Fátima Costa Silva
Martins na comunhão de adquiridos, Marisa Daniela Lima Martins,
casada com Nélson Jorge Fernandes Araújo na comunhão de adquiri-
dos, José Luís Lima Martins, solteiro, maior, e Liliana Cristina Lima
Martins, solteira, menor, foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Recanto do Martins, Padaria e
Pastelaria, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar do Barreiro, freguesia de Abade de
Neiva, concelho de Barcelos.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, 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 pastelaria, padaria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez 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 aos sócios Alfredo Duar-
te Lima Martins, Marisa Daniela Lima Martins e José Luís Lima
Martins, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.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 falecimento de qualquer 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

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.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342197

LIGOMATEX — FABRICO DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua do Paço Velho A, 35, Vila Frescaínha São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5808/
20050422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050422.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Nuno
Miguel Lima Gonçalves e Ana Sílvia Lima Gonçalves, solteiros, foi
constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LIGOMATEX — Fabrico
de Malhas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Paço Velho A, 35, fre-
guesia de Vila Frescaínha (São Pedro), concelho de Barcelos.

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 fabrico de artigos têxteis e
tecidos de malha.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente Maria Angelina de Sá Lima, casada,
residente na Rua do Paço Velho A, 35, freguesia de Vila Frescaínha,
concelho de Barcelos.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
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b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342103

CONSTRUBARQUEIROS — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada Medieval, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5807/
20050420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20050420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, António
Moreira Pereira, casado com Maria de Fátima Gomes de Carvalho
Pereira na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CONSTRUBARQUEI-
ROS — Construções, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da
Estrada Medieval, freguesia de Barqueiros, concelho de Barcelos.

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 na indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis.
Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis.

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 vinte e cinco mil euros.

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 nomeado gerente o próprio sócio.

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 própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342669

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. FRANCISCO
FERNANDES DO VALE, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2807/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503665819; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 09/20050419.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 09/20050419.
Reforço e alteração do contrato.
Aumento — 3004,81 euros, em dinheiro.
Subscrição — por ambos os sócios, na proporção das suas quotas.
Alterado o artigo 3.º
Capital — 5000 euros.
Sócios e quotas: Francisco José Fernandes do Vale e mulher Virgí-

nia Manuela Gomes Rocha, casados na comunhão de adquiridos —
4 750 euros e 250 euros, respectivamente (bem próprio de cada).

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365611

FARMÁCIA DE MACIEIRA, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5193/
20021118; identificação de pessoa colectiva n.º 505260921; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050519.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os n.os 1 e 2 do artigo 6.º do pacto social, cuja redacção é a se-
guinte:

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, fica a cargo de três
gerentes, considerando-se válidas as deliberações que reúnam os votos
da maioria e a sociedade vinculada pelos negócios jurídicos concluídos
pela maioria dos gerentes.

2 — Ficam desde já designados gerentes Maria de Fátima Vilas Boas
da Costa, casada, natural de Barcelos, residente no lugar de Porto,
Carreiro, da freguesia de Carvalhal, do concelho de Barcelos, Cândida
Faria de Miranda Lemos, casada, natural da freguesia de Chorente, do
concelho de Barcelos, e residente no lugar da Costa, da dita freguesia
de Chorente, e Arnaldo Peixoto da Silva Lemos, casado, natural da
freguesia de Chorente, do concelho de Barcelos, e residente no lugar
da Costa, da mesma freguesia de Chorente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343185

GLOBO — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Aldão, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5720/
20041222; identificação de pessoa colectiva n.º 502875372; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 22/20050519.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 22/20050519.
Redução do capital.
Capital reduzido a 10 000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 531

Data da deliberação — 29 de Outubro de 2004.
Alterado o artigo 3.º
Capital — 10 000 euros.
Sócios e quotas: RV-Trade — Estudos de Mercado, S. A. — 9750 eu-

ros e PARAGON — Comércio de Vestuário e Calçado, L.da — 250 eu-
ros.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343193

ABINARE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Cortinhal, Faria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2489/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503318647; inscri-
ção E-9; números e data das apresentações: 15 e 16/20050519.

Certifica que, em referência à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 5.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma de dois mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Armando Firmino Almeida
Teixeira Pinto, outra de dois mil e duzentos e cinquenta euros e ainda
outra de duzentos e cinquenta euros, ambas pertencentes à sócia Maria
de Fátima da Silva Coelho Fernandes.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios.

1 — A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
2 — À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de adminis-

tração e, designadamente os de:
a) Nomear procuradores e nestes delegar poderes;
b) Celebrar contratos de arrendamento e alterá-los;
c) Confessar, desistir e transigir em qualquer acção em que a socie-

dade seja autora ou ré, ou por qualquer outra forma interessada;
d) Adquirir e alienar quaisquer bens que constituam parte do imo-

bilizado da sociedade;
e) Celebrar contratos de locação financeira, pelos prazos, rendas e

valores que entender convenientes e proceder à respectiva denúncia
judicial ou extra-judicial.

Gerente nomeada — Maria de Fátima da Silva Coelho Fernandes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2003835628

PEÚGAS GIÃO, L.DA

Sede: Gião, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2124/
921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502852054;
averbamento n.º 1 à inscrição E-4; número e data da apresentação:
14/20050518.

Certifica que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/20050518.
Cessação de funções da gerente Florinda Maciel Miranda, por re-

núncia. Data da comunicação: 27 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342693

MALHAS J. D. A., L.DA

Sede: Leiroínha, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4821/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506124614; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 09/20050504.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 09/20050504.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 22 de Abril de 2005.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 05/20050518, convertida.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370437

JOSÉ OLIVEIRA MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arrabalde, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5820/
20050518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20050518.

Certifica que, em referência à sociedade em epígrafe, José de Oli-
veira Marques, casado com Ana Paula Pereira Rodrigues na comu-
nhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Oliveira Marques, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Arrabalde, freguesia de Roriz,
concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é: reparação e manutenção de veículos automó-
veis (serviços de pintura, chapeiro e mecânica de veículos automó-
veis). Compra e venda de automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representa-se por uma quota de igual valor do sócio único
José de Oliveira Marques.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até o
quádruplo do capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem a um
ou mais gerentes, sócio ou terceiros, remunerados ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José de Oliveira Mar-
ques.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

7.º

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio úni-
co, mas os negócios devem servir a prossecução do objecto da socie-
dade, obedecerem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos
devem observar a forma escrita.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370755

NORACE — CONSTRUTORAS DAS AUTO ESTRADAS
DO NORTE, A. C. E.

Sede: Corredoura, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4/
20010302; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16;
números e data das apresentações: 19 e 20/20050517.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o averbamento e inscrição do teor seguinte:

Averbamento n.º l, apresentação n.º 19/20050517.
Cessação de funções da administradora Maria Manuela Ramalho de

Mesquita, por renúncia.
Data da comunicação: 19 de Abril de 2005.
Apresentação n.º 20/20050517.
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Nomeação do vogal do conselho de administração: Carlos Alberto
Alves Gonçalves, casado.

Data da deliberação: 20 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370704

LINDO BORDADO — FÁBRICA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Rua do Queimado, Vila Frescaínha São Martinho,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3826/
20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505236699;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: of. 08 e
09 e 10/20050516.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Cândido de Jesus Alves Pereira, por renúncia, sen-
do a data da comunicação de 18 de Outubro de 2001, e foi alterado o
artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é
a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de catorze
mil novecentos e sessenta mil euros, dividido em duas quotas iguais de
sete mil quatrocentos e oitenta euros, pertencente uma a cada um dos
sócios Rui Manuel Lima Silva e Rosa Maria Pereira Cardoso da Silva.

§ único. (Mantém-se.)
4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios ou não
sócios, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Rui
Manuel Lima Silva.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que a mesma mudou a sede para o Loteamento
Industrial da Cachada, lote 16, Tamel São Veríssimo, Barcelos.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370674

CACHADATEX — PEÚGAS, L.DA

Sede: Loteamento Industrial Cachada, lote 16, Tamel São
Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3760/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505030020; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 07/20050516.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 50 060,10 euros, em dinheiro, alterando o artigo 3.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de sessenta mil euros pertencente ao sócio Rui Manuel Lima da
Silva e outra do valor nominal de quinze mil euros pertencente à sócia
Rosa Maria Pereira Cardoso da Silva.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370658

PINHEIRO & NOVAIS — FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Sede: Lamaçães, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2237/
930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503010847; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 03/20050516.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, que foi
efectuado um aumento de 3004,80 euros, em dinheiro e mais
0,01 euros para redenominação, alterando o artigo 3.º do pacto
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, sendo uma de valor nominal de
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos e outra de
valor nominal de mil quinhentos e dois euros e quarenta cêntimos,
ambas pertencentes ao sócio Luís Pedro Peres Pinheiro, e uma de
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Jorge Manuel Amaral Novais.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370640

ECO-TT — DESPORTO E AVENTURA, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, lote 49, rés-do-chão, loja 5,
CP-1620, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3136/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504047370; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 32/20050513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, efectuado um
aumento de 3004,80 euros, em dinheiro, e mais 0,01 euros para rede-
nominação, alterando o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma de valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios João Miguel Peres Pinheiro e Flora Maria Faria Alves.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370690

J. F. C. — CONFECÇÃO TÊXTIL, S. A.

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2991/
970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503883379;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 30 e 31/20050513.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentações n.º os 30 e 31/20050513.
Cessação de funções dos administradores Lara Sofia Matos Amo-

rim Coelho e Paulo Jorge Gonçalves Oliveira, por renúncia.
Data das comunicações: 1 de Abril de 2002.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370631

BENJAMIM ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua do Arquitecto António Vinagre, 6 e 7, Edifício
Albergaria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1496/
890508; identificação de pessoa colectiva n.º 502154250; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/20050513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 150 240,43 euros, em dinheiro, alterando o artigo 3.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos e cinquen-
ta mil euros, dividido em duas quotas, uma de cento e oitenta e sete



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 172 — 7 de Setembro de 2005 19 533

mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Benjamin Ribeiro de
Araújo e outra de sessenta e dois mil e quinhentos euros, pertencente
à sócia Maria Adelaide Duarte Correia Araújo.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370682

IMOMUCHACHO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Souto, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5819/
20050513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20050513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre José
Manuel de Sá Miranda, casado com Piedade Carvalho Martins Miran-
da na comunhão de adquiridos, e Baltazar de Sá Miranda, casado com
Rosa Maria Barbosa Fraga na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOMUCHACHO — Imo-
biliária, L.da

2 — A sede social é no lugar de Souto, freguesia Cossourado, con-
celho de Barcelos.

3 — Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a gerência
poderá transferir a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na gestão e arrendamento de bens imobi-
liários; urbanizações e loteamentos de terrenos; construção e repara-
ção de edifícios; compra e venda de prédios urbanos ou rústicos e
Revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio José Manuel
de Sá Miranda e outra do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Baltasar de Sá Miranda.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade de todo o capital social,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global de cento e cinquenta mil euros e os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade incumbe a só-
cios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerados ou não confor-
me for deliberado, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio José
Manuel de Sá Miranda.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing, para
a sua aquisição, tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer lo-
cais, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios, total ou parcialmente, é livre
autorizando-se a sua divisão para o efeito; a não sócios carece do
prévio consentimento da sociedade, tendo em primeiro lugar os só-
cios e em segundo a sociedade o direito de preferência.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370623

CAFÉ PASTELARIA PÉROLA DO NEIVA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Cal, lote 125, fracção AG,
Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3864/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505324121;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 07 e 08/20050513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Domingos Dias Fernandes, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 4 de Maio de 2005, e foi alterado o artigo 4.º
e o corpo do artigo 6.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

4.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 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Joaquim António Cardoso Peixoto e Jacinto Manuel Mendes
da Costa.

6.º

A administração e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente o
sócio Joaquim António Cardoso Peixoto e ficando desde já nomeado
gerente o sócio Jacinto Manuel Mendes da Costa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370615

SÍLVIA FERNANDA MARQUES DE CARVALHO
FERREIRA, E. I. R. L.

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 55, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 816819521; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 39/20050513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 1.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

1.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada adopta a
firma Sílvia Fernanda Marques de Carvalho, EIRL.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343037

MANUEL JOAQUIM, L.DA

Sede: Mercado Municipal, loja 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1646/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502291516; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 21/20050415.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 21/20050415.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 30 de Março de 2005.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/20050512, convertida.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365565

AGRIBISSAU INTERNACIONAL — INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Gandra, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5810/
20050427; número e data da apresentação: 09/20050427; inscri-
ção n.º 1.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Ana
Cristina Pinto Félix de Macedo, solteira, maior; Daniel dos Santos
Nunes casado com Maria de Lurdes Graça de Amorim dos Santos
Nunes, na comunhão geral e Sanmarino — Investimentos e
Imobiliária, S. A. foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Agribissau Internacional —
Indústria Transformadora de Produtos Agrícolas, L.da, tem a sua sede
no lugar da Gandra, da freguesia de Carapeços, concelho de Barcelos.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação de pro-
dutos agrícolas de casca rija comestíveis e frutos e sumos de horto
fruticultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de duzentos e cinquenta mil euros,
está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de cento e
vinte e seis mil euros pertencente à sócia Ana Cristina Pinto Felix de
Macedo e outra do valor nominal de cento e vinte e três mil e nove-
centos euros pertencente ao sócio Daniel dos Santos Nunes e uma do
valor nominal de cem euros pertencente à sócia Sanmarino — Inves-
timentos e Imobiliária, S. A.

§ único. O capital social encontra-se realizado quanto a cento e
vinte e cinco mil e cem euros, sendo que a sócia Sanmarino — Inves-
timentos e Imobiliária, S. A., realizou a totalidade da sua quota e os
restantes sócios realizaram nesta data, metade da sua entrada, deven-
do o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica e cargo de quem for designado gerente
em assembleia geral, podendo, ser ou não sócio.

2 — Qualquer gerente pode delegar os seus poderes de gerência
noutro gerente.

3 — A sociedade pode nomear procuradores, dando-lhes poderes
que entender.

4 — Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

5 — Sem prejuízo no disposto nos números anteriores, fica desde
já nomeada gerente a sócia Ana Cristina Pinto Félix de Macedo.

6 — Em ampliação dos poderes normais da competência da gerên-
cia incluem-se os de:

a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,
designadamente viaturas automóveis;

b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais para e da socie-
dade, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des no País e no Estrangeiro, mesmo com objecto diferente do seu e
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estanhos fica depen-
dente do prévio consentimento da sociedade à qual fica reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidades do seu titular salvo havendo oposição julgada proce-
dente;

c) Quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consen-
timento da sociedade.

2 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continua com o sócio ou sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, interdito ou inabilitado, legalmente representa-
do, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos os represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para o fundo de reserva legal, será dado o destino que vier
a ser de ilibado em assembleia geral.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365743

PINTO & EIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 213,
2.º, sala 7/8, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3298/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504235958;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; nú-
meros e data das apresentações: of, 04, 05 e 06/20050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram as
funções de gerente Lisete Sofia da Eira Pinto e Bruno Ricardo da Eira
Pinto, por renúncia, sendo a data da comunicação de 30 de Março de
2005 e foi alterado o n.º 1 do artigo 4.º do pacto social, cuja redac-
ção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, será eleita em
assembleia geral, e será remunerada ou não, conforme ali for delibe-
rado, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando da Silva
Pinto.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365727

BARCELMÉDIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 136, 1.º, salas 1 a 4,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5678/
20041027 ; identificação de pessoa colectiva n.º 506757536; nú-
mero e data da apresentação: of.05/20050322 ; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou as fun-
ções de gerente Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis, por re-
núncia, sendo a data da comunicação de 10 de Janeiro de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337240

BACANOR — ARMAZENISTAS DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Outeirinho, Gueral, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1518/
890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502175419; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 02/20050426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 02/20050426.
Dissolução, encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365700
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DAVID & CARVALHO, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3824/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 504759264; nú-
mero e data da apresentação: 30/20050504; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 30/20050504.
Cessação de funções da gerente Ana de Jesus Pereira Dias de Car-

valho, por renúncia.
Data da comunicação: 19 de Dezembro de 2000.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342120

RESTAURANTE MINHOTO DE NELSON EIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 140, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5267/
20030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506418065; ins-
crição n.º 2 número e data da apresentação: 20/20050422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 20/20050422.
Dissolução — encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365697

TÊXTIL F. TORRES, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4926/
20020925; identificação de pessoa colectiva n.º 505493080;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20050421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 29/20050421.
Cessação de funções do presidente e vogais do conselho de admi-

nistração Carlos Diogo Torres Teixeira de Sousa e Joaquim Pereira
da Silva por renúncia.

Data das comunicações: 30 de Março de 2005 e 24 de Março de
2005

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008368475

CONSTRUÇÕES SOUSA & HIPÓLITO, L.DA

Sede: Andorinhas, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3501/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504592777; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de € 175 000, em dinheiro e alterado o artigo 4.º do
pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social integralmente realizado é de cento e oitenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no montante de
noventa mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Januário Ferreira de Sousa e Maria Augusta da Silva Hipólito.

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao dobro do capital social actual, a realizar por eles na proporção das

suas quotas, podendo também os sócios fazer os suprimentos de que a
sociedade carecer, nos termos e condições fixados em assembleia ge-
ral.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365689

TÊXTIL F.  TORRES — TINTURARIA
E ACABAMENTOS III ,  S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4664/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505338432;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 32 e 33/20050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo e averbamento do teor seguinte:

Apresentação n.º 32/20050420, nomeação do conselho de admi-
nistração: presidente — Francisco João Beleza Ferraz Torres; vogais,
Carlos Diogo Torres Teixeira de Sousa e Joaquim Pereira da Silva.

Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 31 de Março de 2005.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 33/20050420.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente.
Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 31 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912360

TÊXTIL F. TORRES TECELAGEM, S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4662/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505267675;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 30 e 31/20050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo e averbamento do teor seguinte:

Apresentação n.º 30/20050420.
Nomeação do conselho de administração: presidente — Francisco

João Beleza Ferraz Torres; vogais — Carlos Diogo Torres Teixeira
de Sousa e Joaquim Pereira da Silva.

Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 31 de Março de 2005.
Averbamento n.º 3; apresentação n.º 31/20050420.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente.
Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 31 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912352

TÊXTIL F.  TORRES — CONFECÇÕES IV,  S .  A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4663/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505338440;
averbamento n.º 3 à inscrição e-1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 23 e 29/20050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo e averbamento do teor seguinte:

Apresentação n.º 28/20050420.
Nomeação do conselho de administração: presidente — Francisco

João Beleza Ferraz Torres; vogais — Carlos Diogo Torres Teixeira
de Sousa e Joaquim Pereira da Silva.

Prazo: 2005/2008
Deliberação: 31 de Março de 2005.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 29/20050420.
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Recondução do fiscal único efectivo e suplente.
Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 31 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008368467

CONCEIÇÃO VIEIRA — TÊXTEIS, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5354/
20030627; identificação de pessoa colectiva n.º 505745453;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
averbamento e inscrição do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 01/20050512.
Cessação de funções do gerente Rui Pedro Oliveira Pereira por

renúncia.
Data da comunicação: 2 de Setembro de 2003.
Apresentação n.º 02/20050512.
Nomeação do gerente, José Paulo Conceição Vieira, casado.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370593

AMPF — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Avenida, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3320/
981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504262211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20050511.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; of. apresentação n.º 04/20050511.
Cessação de funções do gerente Pedro Miguel Barbosa Miranda por

renúncia.
Data da comunicação: 12 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370607

TÊXTIL F.  TORRES, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, 87, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4926/
20020925; identificação de pessoa colectiva n.º 505493080; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 23/20050510.
Nomeação do conselho de administração: presidente — Isabel Maria

Beleza Ferraz Torres, casada; vogais — Francisco António Albuquer-
que Torres e Catarina Isabel de Carvalho Teixeira de Sousa, solteiros,
maiores.

Prazo: até final do mandato 2002/2005.
Deliberação: 31 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008368483

EUROCÁVADO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 415, rés-do-chão,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2196/
930225;identificação de pessoa colectiva n.º 502933828; inscrição
E-6; número e data da apresentação: 18/20050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 18/20050510.
Dissolução, encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 30 de Abril de 2001.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370585

BALUTÊXTIL — MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Outeiro, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1095/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501432884;
averbamento n.º 3 à inscrição E-11 e inscrição E-15; números e
data das apresentações: 17 e 18/20050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
averbamento e inscrição do teor seguinte:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 17/20050509.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente.
Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 29 de Março de 2005.
Fiscal único efectivo — Ribeiro, Pires & Sousa, SROC, representa-

da por Rui Alberto Machado de Sousa, casado, ROC; suplente — Ma-
nuel Calvão Pires, casado, ROC.

Apresentação n.º 18/20050509.
Nomeação do conselho de administração: presidente — António da

Costa Barros; vice-presidente — Maria de Lurdes Faria de Sousa Bar-
ros; vogal — Margarida Vasquez Alvarez.

Prazo: 2005/2008.
Deliberação: 29 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370534

PRAZERES & IRMÃOS, L.DA

Sede: Igreja, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4391/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505645505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 08/20050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 08/20050509.
Cessação de funções da gerente Maria dos Prazeres Ferreira Vilas

Boas, por renúncia.
Data da comunicação: 2 de Fevereiro de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370518

PEREIRA DA COSTA & SOARES, L.DA

Sede: Outeiro, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2981/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 501774718;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrições n.os 9 e 14; núme-
ros e data das apresentações: 12, of. 14 e 16/20050505.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado um aumento de 2007, 22 euros, em dinheiro, após ajustamento
em menos 0, 01 euros, ficando com o capital de 5000 euros.

Sócios e quotas — Leopoldina Queirós Martins da Costa —
2274, 52 euros; Pedro Filipe Martins da Costa e Miguel Ângelo
Martins da Costa — 239, 42 euros, cada e Tânia Sofia Martins da
Costa — 2246,64 euros.

Certifica ainda que cessou as funções de gerente Leopoldina Quei-
rós Martins da Costa, por renúncia, sendo a data da comunicação de
21 de Março de 2005 e foram alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de cinco mil euros, dividido em duas
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quotas, sendo uma do valor nominal de três mil e oitocentos euros
pertencente à sócia Tânia Sofia Martins da Costa e outra do valor
nominal de mil e duzentos euros pertencente ao sócio Miguel Ângelo
Martins da Costa.

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence apenas à sócia Tânia Sofia
Martins da Costa, que desde já é nomeada gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura da gerente, incluindo os de com-
pra e venda e aluguer de bens móveis e imóveis.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370526

URBAJOR — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Torres, 132, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 200/
680819; identificação de pessoa colectiva n.º 500504768;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 03/20050505.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 3/20050505.
Sede: Avenida de Paulo Felisberto, Quinta de Santa Maria, Vila Boa,

Barcelos.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337428

LOUGAN — SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Gandra, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3600/
20000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504731599;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/20050502.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 31/20050502.
Cessação de funções do gerente José António Nunes Loureiro, por

destituição.
Data da deliberação: 18 de Julho de 2003.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342090

CARVEMAGERE, MANUTENÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3846/
20010122; identificação de pessoa colectiva n.º 504508695;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 31 e 32/20050504.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento e registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 31/20050504.
Cessação de funções do gerente António João de Sousa Marques

Gellweiler, por renúncia.
Data da comunicação: 21 de Abril de 2005.
Apresentação n.º 32/20050504.
Nomeação do gerente: Miguel Peter Gomes Tönnies, casado.
Data da deliberação: 21 de Abril de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342154

SILVA & REGO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar da Longra, 47, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3722/
20000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504943464; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20050316.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 11/20050316.
Provisória por dúvidas.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2005.
Averbamento n.º 1; apresentação n.º 10/20050504.
Convertida.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337037

SÉRGIO M. CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte de Cima, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5812/
20050504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050504.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, que Sérgio
Matos de Carvalho, divorciado, constituiu sociedade unipessoal, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a firma Sérgio M. Carvalho, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no Lugar de Monte de Cima, freguesia
de Carvalhal, concelho de Barcelos.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em agente comercial de
artigos têxteis.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

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

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, ou por pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele designados como ge-
rentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante correspondente ao décuplo do capital social.

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370267
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LUÍS DANTAS — CERÂMICA, L.DA

Sede: Santo André, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4534/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505769930; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20050502.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 03/20050502.
Nomeação do gerente: Luís António Cunha Dantas.
Data da deliberação: 28 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008366006

SOCIEDADE AGRÍCOLA MIRANDA,
ATAÍDE & FERRAZ, L.DA

Sede: Monte, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1516/
890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502174960; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20050429.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 11/20050429.
Reforço e alteração do contrato.
Aumento: 2506,01 euros, em dinheiro.
Subscrição: por todos os sócios, na proporção das suas quotas.
Alterado o artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Adélio Barbosa de Miranda — 3500 euros; Maria

Ernestina Ferraz Ataíde — 1000 euros e Jaime Fernandes Ferraz ca-
sado com Gracinda Gomes de Carvalho Ferraz, na comunhão de ad-
quiridos — 500 euros (bem próprio).

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365999

FLOW SYSTEMS — SISTEMAS DE MEDIÇÃO
DE FLUIDOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 68, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3606/
20000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504637037; inscri-
ções n.os 4 e 6; números e data das apresentações: 09 e 11/20050324.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 25 000 euros, por incorporação de reservas livres,
ficando com 50 000 euros, dividido em duas quotas de 25 000 euros,
cada pertencentes uma a cada um dos sócios Eduardo António da Costa
Laranjeira e a Paulo Eduardo Miranda dos Santos da Costa Laranjeira.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e outros va-
lores do activo, constantes da escrita social é de cinquenta mil euros,
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de vinte e cinco mil
euros cada, ambas pertencentes ao sócio Paulo Eduardo Miranda dos
Santos da Costa Laranjeira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337630

IVLUI — TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, fracção C, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5403/
20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506666328;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/20050509.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 06/20050509.
Sede: Carrapatoso, Aborim, Barcelos.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913375

AURITEL, TELEMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5811/
20050429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050429.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Américo Bruno
Rodrigues Barbosa, solteiro, maior constituiu a sociedade unipessoal,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auritel, Telemóveis e Assistência
Técnica, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Lugar da
Quinta, freguesia de Campo, concelho de Barcelos.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda,
assistência técnica e acessórios de telemóveis. Compra, venda e re-
venda, assistência técnica de hardware e software.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

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

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, ou por pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele designados como ge-
rentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante correspondente ao décuplo do capital social.

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365964

BOAMADEIRA — CORTE E COMERCIALIZAÇÃO
DE MADEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Vila Cova de Baixo, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5797/
20050406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20050406.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Elvira
Maria dos Santos Silva, casada com Manuel Pires da Cunha, na comu-
nhão de adquiridos, e Ernesto do Vale Barbosa casado com Célia Ma-
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ria da Silva Miranda Barbosa, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BOAMADEIRA — Corte e Co-
mercialização de Madeira, L.da, tem a sua sede no Lugar de Vila Cova
de Baixo, freguesia de Vila Cova, concelho de Barcelos.

2 — Por simples deliberação social da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no abate de árvores, corte, explo-
ração e comercialização de madeiras em grosso e em bruto e dos seus
produtos derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de dois mil
quinhentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Elvira Maria dos
Santos Silva e outra no valor de dois mil quatrocentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Ernesto do Vale Barbosa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete à sócia Elvira Maria dos
Santos Silva, que fica desde já nomeada gerente.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura da gerente.

3 — Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, promover os respectivos registos, celebrar contratos de lo-
cação financeira ou de leasing, tomar de arrendamento ou trespasse
locais destinados ao exercício da sua actividade e celebrar os respec-
tivos contratos.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livre, porém a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, é conferido
o direito de preferência.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342235

MANUEL S. COELHO & C. GONÇALVES
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Diogo Cão, Quinta da Formiga, 28, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2764/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503630144; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 17/20050428.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 600 120,21 euros, em dinheiro, alterando o artigo 3.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo, é de seiscentos e cinquenta mil euros, dividido
em quatro quotas, sendo uma do valor nominal de duzentos e sessenta
mil euros pertencente à sócia Maria Cândida Gomes Gonçalves e três
iguais do valor nominal de cento e trinta mil euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Aníbal Daniel Palmeira Coelho, Hélder Fili-
pe Matos Amorim Coelho e Hugo Daniel Amorim Pinto.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365956

SANDRA MACIEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida Central, 72, cave, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5006/
20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506337308; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20050428.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 15/20050428.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 24 de Março de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365930

DOMITEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Souto, Aldreu, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1523/
890706; identificação de pessoa colectiva n.º 502186666;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 8; números
e data das apresentações: 07, 11 e 12/20050215.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 3004,80 euros, em dinheiro e mais 0,01 euros, para
redenominação, ficando com 5000 euros, dividido em três quotas:
997,60 euros; 997,60 euros e 3004,80 euros.

Certifico ainda que cessou as funções de gerente Domingos Barbo-
sa Mendes, por renúncia, sendo a data da comunicação de 4 de Feve-
reiro de 2005 e foi feita a sua transformação em unipessoal, cuja re-
dacção do seu pacto social é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOMITEX — Malhas e Confec-
ções, Unipessoal, L.da

2 — A sua sede é no lugar do Souto, freguesia de Aldreu, concelho
de Barcelos.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar em
qualquer ponto do País, dependências ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções de artigos de
vestuário de tecido e malhas e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabe à pró-
pria sócia, Maria Aurora Espírito Santo de Miranda, já nomeada ge-
rente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura da gerente.

3 — Nos poderes da gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis e imóveis e celebrar contratos de locação financeira ou de
leasing.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia 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 da própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008363988

CONFECÇÕES MAJOREPE, L.DA

Sede: Mó, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3983/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505495970;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20050427.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 33/20050427.
Sede: Rua de São Pedro, 192, 1.º, esquerdo, Arcozelo, Barcelos.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365824

GALBARCEL — FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Faial, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3276/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504219812; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 32/20050427.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 32/20050427.
Dissolução: encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 20 de Novembro de 2003.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365867

JOAQUIM PEREIRA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bárrio, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5806/
20050420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20050420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, que Manuel
Joaquim de Oliveira Pereira, viúvo, constituiu a sociedade unipessoal,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Joaquim Pereira — Construções,
Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar do Bárrio, freguesia de Roriz, conce-
lho de Barcelos.

3 — A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, instalar, transferir
ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras formas de
representação social, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, ampliação, transforma-
ção e restauro de edifícios, executados numa base de conta própria,
empreitada ou subempreitada. inclui-se no objecto social todo o tipo
de construção de edifícios sejam eles casas individuais, geminadas,
habitação colectiva, edifícios e instalações comerciais, edifícios esco-
lares, edifícios para hotelaria, para hospitais ou serviços públicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
único sócio.

2 — Poderá o sócio fazer à sociedade prestações suplementares até
ao montante de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me sua deliberação.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais
quer contratos de aquisição, disposição ou oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes ao objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quando
necessária.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365654

TÊXTIL MANUEL RAMALHO, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1411/
881130; identificação de pessoa colectiva n.º 502071516; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20050420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feita a
transformação em unipessoal, cujo pacto social tem a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMASEF — Serviços, Saúde Higiene
Segurança e Comércio, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é no lugar da Pedreira, freguesia de Perelhal, concelho
de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em: actividades de segurança, higi-
ene e saúde no trabalho; exploração de serviços de saúde; serviços
técnicos em alimentação natural humana em refeitórios, restauran-
tes, hotelaria e ao domicilio; arrendamento de espaços e instalações;
comércio de equipamentos médicos; investigação da actividade em-
presarial; actividade de formação profissional; centro de estudo; ser-
viços de contabilidade e gestão; comércio geral e indústria; agente e
representações; turismo; vestuário; electrónica; escritório; segurança;
promoção e divulgação de eventos; publicidade e desenho.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de dez mil euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor pertencente ao sócio único
Manuel Ramalho dos Santos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
ao montante igual ao triplo do capital social actual.

ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbem à gerência,
sócio ou terceiros, ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel
Ramalho dos Santos.

1 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, devem obe-
decer à forma legalmente prescrita e em todos os casos devem obe-
decer à forma escrita.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365662

ESCOLA DE CONDUÇÃO SENHORA DO FACHO, L.DA

Sede: Casas Novas, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4676/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505882124;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 37 e 38/20050520.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente António de Sousa Lopes, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 20 de Maio de 2005 e foi alterado o n.º 1
do artigo 1.º, os artigos 2.º e 3.º e o n.º 2 do artigo 5.º do pacto
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Bordados Senhora do
Facho, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Sebastião, freguesia de
Manhente, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de bordados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quinze mil euros, pertencente ao sócio António de Sousa Lopes e outra
do valor nominal de dez mil euros pertencente ao sócio Amaro Do-
mingos da Rocha Barbosa.

ARTIGO 5.º

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Amaro Domingos da
Rocha Barbosa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343150

NORCLASSE — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5746/
20050121; identificação de pessoa colectiva n.º 507219740;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20050517.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Sebastião Korpys Nogueira, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 17 de Maio de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343215

ARCOZELAUTO — AUTO REPARADORA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Esparrinha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5818/
20050512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20050512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, por António
José Gonçalves de Lima casado com Maria da Conceição Gomes Pe-
reira Lima, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ARCOZELAUTO — Auto
Reparadora, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Espar-
rinha, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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 actividades de manutenção
e reparação de veículos automóveis. Comércio de peças e acessó-
rios para veículos automóveis.

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

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343223

GONÇALVES MATOS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4623/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505637251;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 16 a 18/20050512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Maria Etelvina dos Santos Gonçalves, por renún-
cia, sendo a data da comunicação de 12 de Maio de 2005 e foi feita
a sua transformação em unipessoal, cuja redacção do pacto social é a
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Adérito Gonçalves Matos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Elvira Barroso, fre-
guesia de Gilmonde, concelho de Barcelos.

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 na confecção, comercialização,
importação e exportação de artigos de vestuário e têxteis lar. Servi-
ços de instalação de canalizações e climatizações.

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 dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de vinte e cinco 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 se mantém na gerência.

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 própria, quando
necessária.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343029
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EQUILG — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, Bloco 26, 1.º, direito, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5817/
20050511; inscrição n.º 1; número e data da presentação: 26/
20050511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Luís Guilher-
me Ramires Neiva Pinheiro casado com Berta Flora Vieira Cardoso,
na comunhão de adquiridos constituiu a sociedade, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação EQUILG — Aluguer de
Equipamentos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Dr. Abel
Varzim, bloco 26, 1.º, direito, freguesia e concelho de Barcelos.

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 aluguer de máquinas, equipa-
mentos e mobiliário designadamente para salas de aulas, nomeada-
mente equipamentos informáticos, móveis e equipamentos de teleco-
municações.

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

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343010

DUARTE, PINTO & AZEVEDO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 47, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5816/
20050510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20050510.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Aurora
Maria Duarte Pinto de Azevedo, divorciada; José Luís Duarte Pinto
de Azevedo casado com Deolinda Silva Torres Pinto Azevedo, na
comunhão de adquiridos e Ana Paula Duarte Pinto de Azevedo Perei-
ra Cunha casada com Rodrigo Manuel Sá Carneiro Pereira e Cunha,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Duarte, Pinto & Azevedo, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 47, freguesia
e concelho de Barcelos.

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 na compra e venda de bens imó-
veis. Indústria de construção civil e empreitadas de obras públicas.

Actividades de promoção imobiliária. Arrendamento de imóveis pró-
prios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
quenta e um mil euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal
de dezassete mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cento e dois mil euros.

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 todos os sócios.

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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007343231

DSO — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Chapre, Midões, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5815/
20050509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20050529.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Davide
Simões de Oliveira casado com Maria de Lurdes de Castro Gomes, na
comunhão de adquiridos e Rogério da Conceição Correia, divorciado,
foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DSO — Imobiliária e
Construção, L.da

2 — A sua sede é no lugar de Chapre, freguesia de Midões, conce-
lho de Barcelos.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
filiais sucursais onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis.
Indústria de construção civil e empreitadas de obras públicas, nome-
adamente construção de edifícios. Actividades de promoção imobili-
ária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
cinco mil euros, e correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil e setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Davide Simões de Oliveira, e outra do valor nominal de duzen-
tos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Rogério da Conceição
Correia.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.
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ARTIGO 4.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas entre
sócios.

2 — É expressamente proibida a cessão de quotas a pessoas estra-
nhas à sociedade.

3 — No caso da pretensão de cessão da quota por qualquer dos sócios
caberá aos sócios não cedentes em primeiro lugar e à sociedade em
segundo lugar, o direito de preferência.

4 — O sócio que pretender ceder a sua quota deve comunicar à
sociedade a sua intenção, por carta registada, com aviso de recepção.

5 — A sociedade reunirá em assembleia geral, no prazo de 30 dias
a contar da data do recebimento daquela comunicação.

6 — No caso de a sociedade ou os sócios pretenderem preferir na
compra da quota cedida o preço será o que resultar do ultimo balanço
contabilístico, aprovado antes do facto.

7 — No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
pode optar pela amortização da quota pelo valor referido no número
anterior, ou seja o que resultar do último balanço contabilístico, apro-
vado antes do facto. A sociedade, caso opte pela amortização, terá
de comunicar aos herdeiros do falecido ou do representante legal do
interdito a sua intenção no prazo de 60 dias, após a verificação do
evento. Caso contrário, os herdeiros ou representante legal do inter-
dito e enquanto a quota se mantiver indivisa, nomearão um de entre
todos os interessados que a todos represente perante a sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá ainda amortizar as quotas dos sócios nos
seguintes casos:

a) Por acordo do sócio;
b) Quando, uma quota for transferida para estranhos, em conse-

quência de processo executivo de qualquer natureza;
c) Quando o seu titular for declarado em estado de falência ou in-

solvência ou a quota for judicialmente apreendida, salvo em processo
de arrolamento.

2 — A amortização far-se-á pelo valor referido nos n.os 6 e 7 do
artigo 4.º

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, é desde já con-
fiada ao sócio Davide Simões de Oliveira, que desde já fica nomeado
gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender, permutar e alugar quaisquer bens móveis e

imóveis, incluindo veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira para a aquisição de bens;
d) Contratar financiamentos destinados à prossecução dos fins da

sociedade.
4 — É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, respondendo o in-
fractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura lhe causar.

ARTIGO 7.º

No caso de dissolução da sociedade, a sua liquidação será feita pela
forma que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir formalidades ou
prazos, serão convocadas por carta registada expedida pelo correio
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342014

LUSOFLOR.COM, COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Rua da Agra, Rio Covo, Santa Eulália, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5814/
20050506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20050506.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre José
Joaquim da Silva Santos casado com Salete Meira Gorito, na separa-

ção e Joaquim Araújo da Silva casado com Rosa Maria Falcão de Sousa,
na separação, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Lusoflor.Com, Comércio
de Flores, L.da, e tem a sua sede na Rua da Agra, freguesia de Rio
Covo (Santa Eulália), concelho de Barcelos.

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 comércio, importação e ex-
portação de flores e plantas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de três mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio José Joaquim da Silva San-
tos, e outra do valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Joaquim Araújo da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos 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 dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342138

OBLIQUIDAL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar do Carvalhão, caixa 30, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5813/
20050504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20050504.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Paulo Lopes de Araújo casado com Maria José de Oliveira Perei-
ra, na comunhão de adquiridos e Luís Eduardo Pereira de Magalhães
casado com Maria Rosa Marques Moreira Magalhães, na comunhão
geral, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação OBLIQUIDAL, Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carvalhão, caixa 30, fre-
guesia de Encourados, concelho de Barcelos.

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 indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Promoção imobiliária. Compra e ven-
da de bens imóveis. Exploração de gabinete de engenharia incluindo
fiscalização de obras e ainda exploração de gabinete de arquitectura.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cem mil euros.

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 necessária a intervenção de 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007342146

A FORNECEDORA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 DE A. CAMPOS, FONSECA & COSTA, S.  A.

Sede: Terra Negra, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 239/
700120; identificação de pessoa colectiva n.º 500002045; inscri-
ção E-9; número e data da apresentação: 05/20050318.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 05/20050318.
Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal

único.
Conselho de administração: presidente — António Ferreira da Fon-

seca; vogais — António Vasconcelos da Costa e Silva e David da Sil-
va Campos.

Fiscal único: efectivo — Cruz Cunha, Campos & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 106, representada por Se-
bastião Campos Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Manuel
Agonia Pereira Campos, revisor oficial de contas.

Prazo: 2005-2008.
Deliberação: 12 de Março de 2005.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337142

MARTINS & C.A,  S .  A.

Sede: Lugar e freguesia de Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 346/
751001; identificação de pessoa colectiva n.º 500382611;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 04 e 05/20050420.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento e o registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 04/20050420.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente.
Prazo: 2005-2008.
Deliberação: 17 de Janeiro de 2005.
Apresentação n.º 05/20050420.
Nomeação do conselho de administração: presidente — Maria Ire-

ne de Brito Martins; vogais — José Jorge de Brito Martins; Artur da
Cunha Martins; Vítor do Nascimento da Cunha Martins Marques e
Maria da Conceição da Cunha Martins.

Prazo: 2005-2008.
Deliberação: 17 de Janeiro de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007337401

MRL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Souto do Casal, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2653/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503493198; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/20050419.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
um aumento, de € 10 000 em dinheiro e alterados os artigos 3.º e 8.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e outros valo-
res do activo, constantes da escrita social é de quinze mil euros, dividi-
do em quatro quotas, sendo duas iguais de cinco mil euros pertencentes
uma a cada um dos sócios Miguel Gonçalves Abreu e José Luís Coelho
Dias, uma do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e
sessenta e seis cêntimos (bem próprio) e outra do valor nominal de
três mil trezentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos (bem
comum) ambas pertencentes ao sócio Joaquim Alves Remelhe.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das suas quotas e até ao limite de vinte vezes o
capital social.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365620

CELORICO DE BASTO

O REFÚGIO — DIVERSÕES E APOIO A JOVENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 250/970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503924520;
data da apresentação: 06062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

6 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria José da Silva Carvalho.
2007107023

ESPOSENDE

CÂNDIDO ESCRIVÃES & ESCRIVÃES, L.DA

(anteriormente CÂNDIDO ESCRIVÃES,
UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01223/011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505724014;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 03 e 04/050422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado de € 5000 para € 30 000 sendo o aumento de
€ 25 000, subscrito quanto a € 11 500 pelo sócio Cândido Veiga Es-
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crivães e € 13 500 pelo novo sócio Jaime Rodrigo Pontes Escrivães,
e alterado parcialmente o contrato, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cândido Escrivães & Es-
crivães, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Visconde São Januário, Edifício São
Januário, sem número, loja 4, na freguesia de Fão, do concelho de
Esposende.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a construção: Preparação dos locais de constru-
ção, construção de edifícios, Instalações especiais, actividades de aca-
bamento; compra e venda de bens imobiliários; promoção imobiliá-
ria; actividades auxiliares de intermediação financeira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de trinta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de dezas-
seis mil e quinhentos euros, do sócio Cândido Veiga Escrivães e uma
de treze mil e quinhentos do sócio Jaime Rodrigo Pontes Escrivães.

ARTIGO 5.º

1 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de dez vezes o capital social.

2 — Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer, no montante e nas condições acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade incumbe a um ou
mais gerentes, conforme deliberado em assembleia geral, sendo já
gerente o sócio Cândido Veiga Escrivães e ficando desde já nomeado
gerente o sócio Jaime Rodrigo Pontes Escrivães.

1 — Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

2 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende de prévio consentimento
expresso da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos restantes sócios
em segundo, fica reservado o direito de preferência na cessão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

6 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007189003

POLOS E POLOS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01415/030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506472159;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/050121.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Lugar do
Bouro, lote 2, Marinhas, Esposende.

6 de Junho de 2005 — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007183820

A. S. B. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00885/980519; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 16/050413.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Rua da
Fontela, 7, Gandra, Esposende.

6 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007188716

GUIMARÃES

ANSACOL — SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Sede: Lugar de Penso de Baixo, Guardizela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2302;
identificação de pessoa colectiva n.º 501561226; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 54/20050712.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução judicial, decretada por sentença transita-
da em 27 de Junho de 2005.

13 de Julho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 3000180005

PARCÍDIO & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua de Eduardo de Almeida, 628, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2404;
identificação de pessoa colectiva n.º 501602283; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 55/20050712.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução judicial, decretada por sentença transita-
da em 27 de Junho de 2005.

13 de Julho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 3000180006

DOCE COVAS, L.DA

Sede: Rua de António Costa Guimarães, sem número, freguesia
de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2747;
identificação de pessoa colectiva n.º 501852395; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 93/20050718.

Certifico que foi efectuado o registo da decisão judicial em que foi
declarada a dissolução da sociedade.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 3000180011

VILA NOVA DE FAMALICÃO

BRUTUS — ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7685/050513; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 38/050513.

Certifico que entre José Amílcar Araújo Gonçalves, casado na co-
munhão de adquiridos com Natália da Conceição da Silva Santos Gon-
çalves e Natália da Conceição da Silva Santos Gonçalves, acima refe-
rida foi constituída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BRUTUS — Aluguer de
Máquinas e Equipamentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Joaquim
Sá Leonardo, freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famali-
cão.

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 no comercio, importação, expor-
tação e aluguer de máquinas e equipamentos designadamente para a
indústria, comercio e construção civil nomeadamente gruas, empilha-
dores, plataformas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
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mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José Amílcar Araújo
Gonçalves, e outra do valor nominal de quinhentos euros, pertencen-
te à sócia Natália da Conceição da Silva Santos Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Amílcar Araújo Gonçalves, que desde já fica no-
meado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010380010

COR NEUTRA — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7688/050516; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 23/050516.

Certifico que entre Maria José Campos Martins, solteira, maior —
€ 2500 e Vítor Sérgio Cardoso Rodrigues, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Cor Neutra — Publici-
dade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Amaro, freguesia de Jo-
ane, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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 publi-
cidade designadamente preparação e difusão de publicidade em carta-
zes, painéis, veículos automóveis e outros suportes publicitários. Ges-
tão de suportes publicitários. Actividades de composição e preparação
da impressão nomeadamente tratamento de imagem assistida por
computador, fotocomposição. Actividades de impressão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de vinte mil euros.

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 suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-
zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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.

Conferi e está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010380150

PERFIL — FUNDAÇÕES E HIDROGEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5108/991008; identificação de pessoa colectiva
n.º 502016710; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: of. 08 e 09/050513.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente António Teixeira da Cunha.
Data: 20 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.
Mais certifica que os sócios da sociedade acima referida deliberam

alterar o pacto da sociedade, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de noventa e nove mil
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos e
corresponde à soma de duas quotas iguais de quarenta e nove mil oi-
tocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos cada, uma
de cada um dos sócios, Manuel Augusto da Costa Campos e Maria
Julieta Gonçalves de Sousa Coelho Campos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Manuel Au-
gusto da Costa Campos e Maria Julieta Gonçalves de Sousa Coelho
Campos, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para vincular a sociedade em todos os actos
e contratos.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010382285

 HIDROJACTO — TRATAMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5335/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 502257660; inscrições n.os 15 e 20; números e data das apre-
sentações: of. 10 e 11/050513.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente António Teixeira da Cunha.
Data: 20 de Abril de 2005.
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Mais certifica que os sócios da sociedade acima referida deliberam
proceder à alteração parcial do contrato de sociedade, quanto aos ar-
tigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de noventa e nove mil
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos e
corresponde à soma de duas quotas iguais de quarenta e nove mil oi-
tocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos cada, uma
de cada um dos sócios, Manuel Augusto da Costa Campos e Maria
Julieta Gonçalves de Sousa Coelho Campos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Manuel Au-
gusto da Costa Campos e Maria Julieta Gonçalves de Sousa Coelho
Campos, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para vincular a sociedade em todos os actos
e contratos.

O texto completo do contrato, encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010382277

GEONATURA — ESTUDOS E PROJECTOS
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5028/990616; identificação de pessoa colectiva
n.º 503081213; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: of. 12 e 13/050513.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente António Teixeira da Cunha.
Data: 20 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.
Mais certifica que os sócios da sociedade acima referida deliberam

e procedem à alteração parcial do contrato de sociedade, quanto aos
artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quarenta e nove mil
oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de vinte e quatro mil novecentos
e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos cada, uma de cada
um dos sócios, Manuel Augusto da Costa Campos e Maria Julieta
Gonçalves de Sousa Coelho Campos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Manuel Au-
gusto da Costa Campos e Maria Julieta Gonçalves de Sousa Coelho
Campos, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para vincular a sociedade em todos os actos
e contratos.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010382269

HERIPAFE — SOCIEDADE DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6825/030128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506411532; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: of. 27 e 28/050512.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Fernando Manuel de Oliveira Freitas.
Data: 16 de Fevereiro de 2005.
Causa: renúncia.

E ainda os sócios deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de cinco mil euros

para dez mil euros, sendo o aumento, no montante de cinco mil eu-
ros, integralmente subscrito pelos sócios João Paulo Cortinhas da Costa
e Ricardo Araújo Guedes Ferreira na modalidade de novas entradas
em dinheiro e do seguinte modo: o sócio João Paulo Cortinhas da
Costa reforça a sua quota, no valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, com a quantia de mil oitocentos setenta e cinco euros, ficando
assim com uma só quota no valor nominal de quatro mil trezentos e
setenta e cinco euros. O sócio Ricardo Araújo Guedes Ferreira reforça
a sua quota, no valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, com
a quantia de três mil cento e vinte e cinco euros, ficando assim com
uma só quota no valor nominal de quatro mil trezentos e setenta e
cinco euros.

b) Alteram, em consequência deste aumento, o artigo terceiro do
respectivo pacto social, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido em três quotas, sendo duas no valor nominal de
quatro mil trezentos e setenta e cinco euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios João Paulo Cortinhas da Costa e Ricardo Araújo
Guedes Ferreira e uma no valor nominal de mil duzentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio Hélder de Azevedo Rodrigues.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010382412

BAIRRAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2465/900323; identificação de pessoa colectiva
n.º 502317469; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 07/050506.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções dos gerentes José Abreu Pereira e Serafim

Gonçalo Ferreira de Carvalho.
Data: 4 de Janeiro de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi e está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010368924

FACONTROFA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2175/880812; identificação de pessoa colectiva
n.º 502021411; data da apresentação: 050601.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

6 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.
2010367073

COINDU COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2079/880615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501998055; data da apresentação: 050531.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2009465342
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LOUSOAREIAS — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3948/960209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597708; data da apresentação: 050603.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2009219546

COINDU, LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5721/010111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505257939; data da apresentação: 050531.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2009465350

BRAGANÇA
VILA FLOR

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO BARRACÃO
DA VILARIÇA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 230/
041203; identificação de pessoa colectiva n.º 505461072; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 02/050429.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital para € 135 000 e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
trinta mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia Maria João Amaro Feio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lília da Conceição
Fonseca. 2001883617

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ALBIGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 928/890704; identificação de pessoa colectiva n.º 502184060;
número e data do depósito: PC-1/20050602.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434329

J. CASTANHEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 98/420221; identificação de pessoa colectiva n.º 500144060;
número e data do depósito: PC-1/20050601.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434310

JORGE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1434/950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503411264;
número e data do depósito: PC-1/20050531.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434302

ROBERTO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 605/820921; identificação de pessoa colectiva n.º 501311084;
número e data do depósito: PC-1/20050530.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434299

BRICOBRANCO — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1958/20000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504822837; número e data do depósito: PC-1/20050527.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434280

MORGADO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 603/820812; identificação de pessoa colectiva n.º 500893492;
número e data do depósito: PC-1/20050525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434272

A. SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 418/760623; identificação de pessoa colectiva n.º 500585130;
número e data do depósito: PC-1/20050525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434264
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AUTO IMPERIAL DE CASTELO BRANCO

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 420/760716; identificação de pessoa colectiva n.º 500589810;
número e data do depósito: PC-1/20050523.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005443603

F. G. 2004 — ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2480/20040225; identificação de pessoa colectiva
n.º 506873528; número e data do depósito: PC-1/20050509.

Certifico, para fins do diposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe fo-
ram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005443590

ESCOLA DE CONDUÇÃO TÉCNICA DO VOLANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 689/840829; identificação de pessoa colectiva n.º 501444572;
número e data do depósito: PC-1/20050429.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434680

MSF/LENA — INVESTIMENTOS NOS BALCÃS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2553/20041006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507027175; número e data do depósito: PC-1/20050418.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434671

ISMAEL REIS — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1496/960123; identificação de pessoa colectiva n.º 503562300;
número e data do depósito: PC-1/20050329.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434655

T E M — COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2265/20020523; identificação de pessoa colectiva
n.º 506099563; números e data do depósito: PC-1 e 2/20050308.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos aos exercícios dos anos de
2002 e 2003.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434612

O COMETA — SERIGRAFIA ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1426/950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503387584;
número e data do depósito: PC-1/20050211.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434604

JOÃO DE SOUSA BALTAZAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1044/901029; identificação de pessoa colectiva n.º 501355510;
número e data do depósito: PC-2/20050210.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434590

JOÃO DE SOUSA BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1044/901029; identificação de pessoa colectiva n.º 501355510;
número e data do depósito: PC-1/20050210.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434582

CAIS DIGITAL — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2379/20030526; identificação de pessoa colectiva
n.º 506583198; número e data do depósito: PC-2/20050201.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434566

HABIMASSA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2602/20050215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504950487; número e data do depósito: PC-1/20050321.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434647
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HLT — CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1994/20001214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505153459; número e data do depósito: PC-1/20050307.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os docu-
mentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Sousa Gomes Lisboa. 2005434639

OLEIROS

TRANSPORTES ALVELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 113/
991223; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 01 e 02/050420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação das funções do gerente com capacidade profissional de
João Carlos Martins Matias;

b) Nomeação de gerente, com capacidade profissional, de Lina Maria
Alves Lopes.

Está conforme.

2 de Maio de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747403

COIMBRA
ARGANIL

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA
CENTRO, C. R. L., L.DA

Sede: Rua do Dr. Luís Caetano Lobo, Arganil

Capital social: € 816 570,86

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00470/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503792527;
averbamento n.º 09 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/050530.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 10/050530, ficou
averbada à inscrição n.º 1 a prorrogação da intervenção da Caixa
Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L., na
gestão ao abrigo do artigo 77.º do RJCAM e recondução do delegado
Armando Lopes Alves.

Prazo da recondução: um ano a contar de 25 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Vítor Mendes Afonso.
2008237931

CANTANHEDE

CONSTRUÇÕES J. B. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1704/20050524; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507355172; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20050524.

Certifico que entre Júlio Barreto da Silva e Graça Maria dos Santos
Gaudêncio foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções J. B. Silva, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Escolas, sem número
de polícia, lugar do Casal, freguesia de Cadima, concelho de Canta-
nhede.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: construção civil; compra, venda
e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de oito mil euros pertencente ao sócio Júlio
Barreto da Silva, e uma de dois mil euros pertencente à sócia Graça
Maria dos Santos Gaudêncio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Júlio Barreto da Silva.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção 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.

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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reem-
bolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

2 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2004571101

PROPIMOB — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01703/20050523; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507348877; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050523.

Certifico que entre Alexandre Rocha Simão, Cecília Maria da Ro-
cha Varandas Simão e Miguel Rocha Simão foi constituída a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROPIMOB — Mediação Imobi-
liária, L.da, tem a sua sede na Rua do Palácio da Justiça, 4, rés-do-
chão, loja C, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
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e titulares seguintes: uma de dois mil e quinhentos euros pertencente
à sócia Cecília Maria da Rocha Varandas Simão e duas iguais de mil
duzentos e cinquenta euros cada pertencentes aos sócios Alexandre
Rocha Simão e Miguel Rocha Simão.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 apurados em cada exercício, será dado o destino
seguinte:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto este não estiver
integrado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) Ao restante será dado o destino que a assembleia geral deliberar,
podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reem-
bolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nos termos a acordar em assembleia geral.

1 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004571969

COIMBRA

IBERSISTE — INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3740/
18871130; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; data da apresenta-
ção: 20050104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: quatro iguais do
valor nominal de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cên-
timos, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Antunes Martins,
Maria Elisabete Pereira Martins de Matos, Sónia Cláudia Pereira
Martins e Carla Cristina Pereira Martins dos Santos, e, ainda, uma de
três mil quatro euros e oitenta cêntimos, pertencente ao sócio Luís
Antunes Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

10 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000178867

MONTEMOR-O-VELHO

TRANSPORTES BENTO & FILHOS, L.DA

Sede: Moita, Seixo de Gatões, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 440/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504997335;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/050530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato desta sociedade quanto ao n.º 1 do artigo
1.º, artigo 2.º e n.º 2 do artigo 4.º, os quais passam a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. Bento & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

 1 — O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem, comércio de produtos alimenta-
res, utilidades domésticas e exploração de mini-mercado.

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato de sociedade.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Conservador, Florindo Rodrigues.
2006955640

ÉVORA
ARRAIOLOS

ANJOIL — SOCIEDADE DE ZONAS DE SERVIÇO, L.DA

Sede: Rua do Outeiro de São Pedro, 20, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00112/
910531; identificação de pessoa colectiva n.º 502567252.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2004345870

ANJOIL — SOCIEDADE DE ZONAS DE SERVIÇO, L.DA

Sede: Rua do Outeiro de São Pedro, 20, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00112/
910531; identificação de pessoa colectiva n.º 502567252.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2004.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2004345861

LUZIPOC — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Travessa de São Romão, 2, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00218/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505091038.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2004.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Tirapicos
Pacheco Barreiros. 2004345900
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ÉVORA

NUTRIDIETE — INSTITUTO DE HIGIENE NATURAL, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 23, rés-do-chão, Évora

Capital social: 850 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 767/
19820308; identificação de pessoa colectiva n.º 501233946; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 26/20050126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006175815

REDONDO

MEDIASHOCK — CENTRO DE FORMAÇÃO
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00170/
990618; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 06/
20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução judicial.
Prazo para a liquidação: três anos a contar do trânsito em julgado

da sentença: 26 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Céu
Simões Gamé Monarca Filipe. 2010094468

FARO
FARO

ELECTROCOMPREAQUI — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Frederico Lecór, 3-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5027/
20031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506767760;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 33 e 35/20050520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Gomes Abrantes
Nunes, por renúncia ao cargo, a partir de 19 de Maio de 2005 e a
alteração do contrato, por transformação:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ELECTROCOMPREAQUI — Co-
mércio de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Frederico Lecor, 3-A,
na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto venda de electrodomésticos, apare-
lhos de rádio, televisão e vídeo. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

2 — À sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Continua como gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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, nos, termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.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 legi-

timários;
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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

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.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006832344

HUGO TRINDADE DIAS,  L.DA

Sede: Urbanização de Santo António do Alto, lote C, 3.º,
16, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5163/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 507039076; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato.

Artigo alterado: 3.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
espécie, é de cinquenta e oito mil euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma, no valor nominal de vinte e cinco mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Hugo Manuel Trindade Dias e outra, no valor
nominal de trinta e dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia
Renata Maria Martins Machado.

Foi depositado na pasta o texto actualizado.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006832336
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COZIPLANO — MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Amoreira, 146-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5333/
20050520; identificação de pessoa colectiva n.º 507345452; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050520.

Certifico que entre José Valentim Martins Guerreiro casado com
Isabel Martinho da Conceição Evangelista Guerreiro, na comunhão
de adquiridos; e Isabel Martinho da Conceição Evangelista Guerreiro,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COZIPLANO — Móveis e Equi-
pamentos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Vale da Amo-
reira, 146-A, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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 na indústria, comércio e monta-
gem de cozinhas e outros móveis e equipamentos, electrodomésticos
e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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 socie-
dade 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 con-
sentimento 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.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006832328

C. A. S. O. B., COMÉRCIO ALIMENTAR, SERVIÇOS
E ORGANIZAÇÃO DE BANQUETES, L.DA

Sede: Praceta de São Tomé e Príncipe, lote 14-B, rés-do-chão,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3337/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503459844; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 64/20050525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º e 14.º

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma C. A. S. O. B., Comércio Alimentar,
Serviços e Organização de Banquetes, L.da, e tem a sede na Praceta de
São Tomé e Príncipe; lote 14-B, rés-do-chão, na cidade e concelho
de Faro, freguesia de São Pedro.

ARTIGO 14.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de vinte vezes o valor do capital social, mediante
deliberação da assembleia geral onde se especifiquem as respectivas
condições de reembolso.

2 — A realização de suprimentos, que é meramente facultativa,
depende da prévia deliberação da assembleia geral que aprove os res-
pectivos montantes e demais termos e condições.

Foi depositado na pasta o texto actualizado.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006832352

LAGOS

ARENGA, HENRIQUE & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00262/
750710; identificação de pessoa colectiva n.º 500315787; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 20/20050413.

Certifico a alteração dos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 8.º do con-
trato social que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

(Mantém-se a redacção.)
§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá

ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, filiais ou ou-
tras formas locais de representação, tanto no território nacional como
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é no montante de
cinco mil, duzentos e trinta e sete euros e trinta e sete cêntimos e é
representado por duas quotas, sendo uma no valor de dois mil, seis-
centos e dezoito euros e sessenta e nove cêntimos, pertencente ao
sócio Paulo Jorge de Jesus Martins e outra no valor de dois mil, seis-
centos e dezoito euros e sessenta e oito cêntimos, pertencente à só-
cia Natália Perpétua Maneiros Canelas Martins.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º (corpo)

(Mantém-se a redacção.)

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, é exercida por ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção
de um gerente para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.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

suas obrigações sociais;
d) Por falecimento do sócio, caso não lhe sucedam herdeiros legi-

timáríos;
e) Por interdição ou inabilitação do sócio;
f) Quando, na sequência duma partilha, a quota seja adjudicada a

quem não seja sócio;
g) Por exoneração ou exclusão do sócio;
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h) Quando a quota tenha sido cedida a terceiros, sem o consenti-
mento prévio da sociedade, prestado em assembleia geral, por maio-
ria.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 — Salvo disposição legal ou acordo em contrário, a contraparti-
da da amortização será o valor que resultar do último balanço apro-
vado.

4 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por legislação especial ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que for deliberado
em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008087980

LAGOSBAY — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
AQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00532/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 501338330;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 34/20050505.

Certifico a cessação das funções de gerência de José Gregório Ma-
carrão, por óbito, em 22 de Novembro de 2004.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008093239

ARENGA, HENRIQUE & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00262/
750710; identificação de pessoa colectiva n.º 500315787;
averbamentos n.os 01, 02 e 03 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: of. 16, 17 e of. 18 e of. 19/20050413.

Certifico a cessação das funções de gerência de José Ribeiro Aren-
ga, Henrique José e Maria da Saudade Silva Marreiros Amores, por
renúncia, em 18 de Março de 2005.

13 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008087972

OLHÃO

SOUNDCAR, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ACESSÓRIOS E SISTEMAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02122/
20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504787900; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 04/20040412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato e em consequência modificado o arti-
go 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e instalação de acessórios
e sistemas auto e compra e venda de viaturas novas e usadas, venda
de peças e acessórios auto.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Abril de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2003226508

SULTRUCK — MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01329/
920309; identificação de pessoa colectiva n.º 502726040; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 04/20050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 1.º e 2.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SULTRUCK — Manutenção e Repara-
ção de Veículos, L.da, e tem a sua sede na Horta João Neto, Belmonte
de Baixo, freguesia de Pechão, concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na reparação de veículos automóveis
ligeiros e pesados e compra e venda de peças e equipamentos para
veículos automóveis.

Foi depositado o contrato actualizado.

Conforme o original.

3 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009388330

SOUNDCAR, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ACESSÓRIOS E SISTEMAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02122/
20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504787900; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 07/20050530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi extraído
daquela inscrição o texto seguinte:

Apresentação n.º 07/20050530.
Designação de gerente. Gerente: Ana Maria Paquete Sequeira. Data

da deliberação: 17 de Maio de 2005.

Conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009388704

ESTÊVÃO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02373/
20050530; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050530.

Certifico que por Paulo Jorge Charrua Estêvão, casado com Ale-
xandra Maria Gonçalves Farroba Estêvão na comunhão de adquiridos,
e José Manuel da Cruz Duarte de Carvalho, divorciado, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estêvão Carvalho, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta das Gaivo-
tas, lote C-11, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o capital social.
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3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeado gerentes ambos 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

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 legi-

timários;
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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

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.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009388712

ILÍDIO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02370/
20050518; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
20050518.

Certifico que entre Ilídio Filipe Marques do Nascimento, casado
com Maria José Gil Viegas do Nascimento na comunhão de adquiri-
dos, e Eduardo Marques do Nascimento, casado com Ema Paula da
Silva Tavares na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ilídio & Nascimento, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro,
Mercado do Peixe, nesta cidade, freguesia e concelho de Olhão.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras foras locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peixe, marisco,
moluscos e crustáceos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde a uma quota no valor de quatro
mil setecentos e cinquenta euros, pertencente a Ilídio Filipe Marques
do Nascimento e a outra quota no valor de duzentos e cinquenta eu-
ros, pertencente a Eduardo Marques do Nascimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Ilídio Filipe Marques
do Nascimento.

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 sócio depende do consentimento da so-
ciedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009384024

DOMINGOS CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00627/
780222; identificação de pessoa colectiva n.º 500739897;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 07 e 08;
números e data das apresentações: 5, 6 e 7/20050520.

Certifico que se procedeu aos seguintes registos:
Averbamento n.º 01, apresentação n.º 05/20050520.
Cessação de funções. Gerente: Maria Manuela de Sousa Jacinto da

Cruz. Data: 10 de Julho de 1991. Causa: falecimento.
Aumento do capital e alteração parcial do contrato e em conse-

quência modificado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes cinco quotas:

Duas quotas no valor nominal de novecentos e noventa e sete euros
e sessenta cêntimos pertencentes, em comum e sem determinação de
parte ou direito, a Domingos Manuel da Cruz, a Cristiano José Jacin-
to da Cruz e a Ana Elizabete Sousa da Cruz;

Três quotas iguais no valor nominal de mil e um euros e sessenta cên-
timos, pertencentes uma a cada um dos sócios Domingos Manuel da Cruz,
a Cristiano José Jacinto da Cruz e a Ana Elizabete Sousa da Cruz.

Apresentação n.º 07/20050520.
Designação de gerente. Gerente: Cristiano José Jacinto da Cruz. Data

da deliberação: 30 de Novembro de 1998.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009388348

PORTIMÃO

NUNES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1141/
830201; identificação de pessoa colectiva n.º 501363874.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003105735
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MANUEL DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1140/
830201; identificação de pessoa colectiva n.º 501503668.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2005.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005584517

CORDIALCAR — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º  2904/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503554898.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003049444

FAUSTINO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3387/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504306766; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 504306766.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2003081372

J. M. H. F. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3687/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505252600.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576506

M. PINTOR TOURS — TÁXIS DE TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3788/
010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505433397.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107878

LUÍS & ISABEL SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4302/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506586774.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567213

FÉRIAS DOURADAS — ADMINISTRAÇÃO
DE APARTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2748/
940915; identificação de pessoa colectiva n.º 503273830.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003076484

CASA DO RIO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3670/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505136007.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005575968

NIPOMAR — SOCIEDADE COMERCIAL
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1494/
861020; identificação de pessoa colectiva n.º 501728821.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005584525

JPO — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3951/
011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505852292.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003076530

LUÍS NASCIMENTO — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3807/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505503026.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005575976

PAULO A. N. FREITAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4303/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506588327.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567078

ALBANO GONÇALVES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4283/
030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506514897.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003005820
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JOÃO ROSA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3864/
010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505636760.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567175

ANIMASOL — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4262/
030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506519791.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003005846

VIRGOLINO & ANA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2818/
950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503382043.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081330

PORTIPINCEL — SOCIEDADE DE PINTURAS
E ENVERNIZAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2303/
910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502572647.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003105751

ANTÓNIOS & LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2614/
930816; identificação de pessoa colectiva n.º 503049328.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003115994

DANIEL FAUSTINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3759/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505423650.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005573531

VAUBAGIL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4274/
030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506538222.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081429

RODRIGO CINTRA & NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3858/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 504940074.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005584576

CERVEJARIA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3837/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505575590.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005575950

DANIEL & GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3544/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504846043.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107959

PORTICAMPISMO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CAMPISMO, HIGIENE E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3080/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 503849022.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005566128

OSTRACULTURA, TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3243/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503796921.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2002.

6 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2005583596

PORTIMÃODIS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4008/
0203308; identificação de pessoa colectiva n.º 504510959.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2002.

6 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2005576069

AGÊNCIA DE VIAGENS MINIBUSES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1121/
821105; identificação de pessoa colectiva n.º 501325140.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

16 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003095780
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MINIBUS DO CARVOEIRO — AGÊNCIA
DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3420/
110595; identificação de pessoa colectiva n.º 503416533.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003098348

MURTEIRO & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1095/
820722; identificação de pessoa colectiva n.º 501302204.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107940

HAMMERS — RESTAURANTES E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2493/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502860030.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081380

CORREIA & BRANCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3272/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504173561.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005573523

EVANGELISTA SILVA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1618/
870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501860177.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005566292

ENTROPIA — INDÚSTRIAS TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1675/
830301; identificação de pessoa colectiva n.º 501378162.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

16 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003005412

AUTO ARRANCADA — PINTURA E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2880/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503578738.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081410

EURALVOR — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA DE ALVOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1341/
850729; identificação de pessoa colectiva n.º 501551590.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081364

FILIPE & MOREIRA — EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1215/
831219; identificação de pessoa colectiva n.º 501407456.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081402

PENTA STAR — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3559/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504905996.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081356

J. LUÍS PALOS — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3929/
021116.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

18 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2005587729

SANTOS & PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1139/
830201; identificação de pessoa colectiva n.º 504173596.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2005566233

SILVA & SEQUEIRA — REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3270/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504173596.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2003107150

J. TÁTÁ RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3194/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504055127.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107142
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POIARBRINDE — COMÉRCIO DE BRINDES
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4075/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506145310.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576670

CELESTIURY — SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3343/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504508920.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003110186

UNIHÍDRICA — TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3415/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504362755.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576514

J. M. DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1479/
860902; identificação de pessoa colectiva n.º 501706399.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005573655

SERRAÇÃO E CARPINTARIA ESTRELA ALVORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1265/
840719; identificação de pessoa colectiva n.º 501462619.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005566179

EDIROCHA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1424/
860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501665790.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

4 de Agosto de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005575755

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1670/
630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576549

CARMANOS — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1722/
880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501950303.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003005897

PORTIJARDIM — MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3852/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505610850.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107843

SERRO RUIVO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2396/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732873.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005566209

MARQUES & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2972/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503699136.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107851

CUSTÓDIO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1784/
880627; identificação de pessoa colectiva n.º 502000171.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567132

MORGADO DA PENINA — HOTELARIA & TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2968/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503699080.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567221

SILVA & IZIDRO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2152/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502376430.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567116
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RESTAURANTE MIRA VAU — VIANA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2173/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502391766.

Certifica que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567191

CABRITA, CARAPETO, PRAZERES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 645/
760720; identificação de pessoa colectiva n.º 500592250.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567205

PAGUIA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 656/
760924; identificação de pessoa colectiva n.º 500616965.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003076840

CRUZEIRO IMPERIAL — CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3822/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505381079.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003076921

DINALGAR — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1447/
860707; identificação de pessoa colectiva n.º 501688617.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003076930

LISBOA
LISBOA — 2.A SECÇÃO

ITP — INSTITUTO TÉCNICO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7074/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 502619147;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 32/20050727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado em 19 de Maio de 2005.
Projecto de fusão por incorporação, mediante transferência global

do património.
Sociedade incorporada: ITP — Instituto Técnico Profissional, L.da

Sociedade incorporante: Natura, Clínica Médica, L.da, com sede na
Rua do Portal das Terras, 14, 3.º, C, Carnaxide, Oeiras.

Alteração do contrato da sociedade incorporante, quanto à firma,
sede e objecto e aumento de capital para 8989,77 euros.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2010467027

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40

Preços para 2005
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2005 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos

que tenha com a INCM.
4 — A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 — Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas@incm.pt).

1.ª série ..........................................

2.ª série ..........................................

3.ª série ..........................................

1.ª e 2.ª séries .................................

1.ª e 3.ª séries .................................

2.ª e 3.ª séries .................................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ...........................

Compilação dos Sumários ..........

Apêndices (acórdãos) ..................

CD-ROM 1.ª série (IVA 21%)

Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

188,11 233,87

PAPEL (IVA 5%)

154

154

154

288

288

288

407

  52

  100

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 21%)

100 acessos ...................................
250 acessos ...................................

500 acessos ...................................

N.º de acessos ilimitados até 31-12

 35,59
 71,18

122,02

559,24

E-mail 50 .......................................
E-mail 250 .....................................

E-mail 500 .....................................

E-mail 1000 ...................................

E-mail + 50 ....................................

E-mail + 250 ..................................

E-mail + 500 ..................................
E-mail + 1000 ................................

 15,76

 47,28
 76,26

142,35

 26,44

 93,55

147,44

264,37

100 acessos ............................
250 acessos ...........................
Ilimitado individual 4 ..........

INTERNET (IVA 21%)

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

 97,61
219,63
406,72

122,02
274,54
508,40

Preços por série 3

1.ª série ..................................
2.ª série ..................................
3.ª série ..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 21%)

122,02
122,02
122,02

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)1




