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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Instituto do Desporto de Portugal

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto do Desporto de Portugal

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 76, 4.º 1399-032 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213953271 213979557

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@idesporto.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 para aquisição de serviços de higienização e limpeza de instalações
do Complexo Desportivo do Jamor.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto a aquisição de serviços de higienização e lim-
peza de instalações do Complexo Desportivo do Jamor, nos termos e condições de-
finidas no programa de concurso e nas cláusulas técnicas do caderno de encargos e
respectivo anexo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços objecto do contrato serão prestados em instalações do Complexo Despor-
tivo do Jamor, sito na Praça da Maratona, 1495-751 Cruz Quebrada.

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
132 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em dias 365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos 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
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5 % do montante total do fornecimento, com exclu-
são do IVA, nos termos definidos no programa de concurso e no caderno de encargos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
De acordo com o estabelecido no artigo 7.º do programa de concurso e no artigo 6.º do
caderno de encargos, as regras a respeitar nas condições de pagamento são as seguintes:
a) Os serviços serão facturados mensalmente e os pagamentos efectuados no prazo
máximo de 60 dias, por transferência bancária, após a apresentação de factura nos ser-
viços;
b) Para efeitos de pagamento, o adjudicatário envia à entidade adjudicante factura
discriminada referente aos serviços prestados em cada mês, no âmbito do contrato, até
ao dia 5 de cada mês seguinte, acompanhada de todos os justificativos do montante a
pagar;
c) A factura correspondente aos serviços prestados no mês de Dezembro deve ser rece-
bida pela entidade adjudicante até ao dia 15 daquele mês;
d) As facturas são enviadas aos Serviços Administrativos do Complexo Desportivo do
Jamor, Praça da Maratona, 1495-751 Cruz Quebrada, devendo dar entrada até ao dia 5
do mês seguinte àquele a que respeita;
e) No caso de ocorrer a caducidade ou a rescisão do contrato, procede-se à liquidação
final reportada à respectiva data de produção de efeitos, incluindo indemnizações e
outras deduções que o Instituto do Desporto de Portugal tenha fixado.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Nos termos e de acordo com as condições previstas no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos n.os 2 e 3 do artigo 4.º do programa de concurso, é
permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes que pos-
suam as habilitações profissionais e as capacidades técnica e financeiramente exigidas,
o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo de responsabilidade solidá-
ria se lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos exigidos nos artigos 34.º a 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declarações exigidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, e no artigo 12.º do programa de concurso.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Cópia da apólice do seguro de civil (fotocópias simples da apólice do seguro, incluindo
todas as condições aplicáveis, gerais, especiais e particulares, e do último recibo com-
provativo do pagamento do respectivo prémio, que demonstre que o seguro se encontra
válido à data da entrega da proposta e que o pagamento do respectivo prémio não se
encontra em mora);
b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta
tenha ocorrido há menos de três anos (pode ser utilizada cópia da declaração anual
apresentada para efeito de IRC, desde que inclua o balanço e a demonstração de
resultados);
c) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apresentadas nos últimos três
anos;
d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios na prestação de serviços de higienização e limpeza;
e) Declaração do concorrente na qual indique que efectuou uma facturação global no
último ano igual ou superior a 500 000 euros e que tenha tido resultados positivos em
dois dos últimos três exercícios.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração comprovativa do exercício da actividade há mais de dois anos no decurso
do último triénio;
b) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos dois anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, comprovados por declaração destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concor-
rente;
c) Descrição dos equipamentos a utilizar, bem como dos detergentes e outros produtos
necessários e adequados à limpeza e funcionamento das diversas instalações, a fornecer
pelo adjudicatário;
d) Mapa do pessoal que fará parte integrante do contrato, indicando o número e as
categorias profissionais dos mesmos. O adjudicatário deverá indicar, até ao início da
execução do contrato, o nome do(a) supervisor(a) e do(a) encarregado(a).

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 4/CDJ/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 10 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 100 euros, isentos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo do concurso encontra-se patente, para consulta, nos Serviços Administra-
tivos do Complexo Desportivo do Jamor, sito na Praça da Maratona, 1495-751 Cruz
Quebrada, no horário normal de funcionamento, das 10 às 12 horas e das 14 horas às
16 horas e 30 minutos, todos os dias úteis.
Do processo do concurso podem ser adquiridas cópias, através do pagamento prévio
do montante acima indicado em numerário, vale de correio ou por cheque passado à
ordem do Instituto do Desporto de Portugal, mediante recibo, até ao dia anterior ao da
data limite para entrega das propostas.
O processo do concurso pode, ainda, ser solicitado por correio, até cinco dias antes da
data limite para entrega das propostas, sendo necessário para o seu envio que o requi-
sitante faça acompanhar o pedido do valor acima referido e das estampilhas necessárias
para aquele efeito, cabendo-lhe a responsabilidade pelos eventuais atrasos na recepção
ou a danificação dos documentos.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

11 /11 /2005

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
Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do programa de concurso, ao acto público pode
assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados, entendendo-se que a credenciação é feita
através da exibição de procuração, com assinatura reconhecida notarialmente com a
indicação da respectiva qualidade de outorgante, da qual constem poderes bastantes
para obrigar o concorrente.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /11 /2005

Hora 10 horas. Local Complexo Desportivo do Jamor, Praça da Maratona, 1495-751
Cruz Quebrada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Visita às instalações — artigo 31.º do programa de concurso.
Os concorrentes que o requeiram serão autorizados a visitar nos dias úteis o Complexo
Desportivo do Jamor, durante o prazo fixado no n.º 1 do artigo 10.º do presente progra-
ma de concurso, entre as 10 e as 17 horas.
As visitas devem ser solicitadas, por escrito e com a antecedência de quarenta e oito horas
relativamente ao dia pretendido para a visita, ao director do Complexo Desportivo do
Jamor, para a morada indicada no n.º 2 do artigo 8.º do programa de concurso, e por este
autorizadas.
As visitas têm em vista a apreciação no local próprio, pelos concorrentes, dos diversos
condicionalismos em que decorre o serviço a contratar, pelo que quaisquer factos ou
elementos que, de alguma forma, limitem, condicionem ou dificultem a prestação daquele
e não tenham sido apreciados pelo adjudicatário, por não ter efectuado a visita às
instalações, serão da sua inteira responsabilidade.

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

\\ /\\ /\\\\

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Complexo Desportivo do Jamor Serviços Administrativos

Endereço Código postal
Praça da Maratona 1495-751 Cruz Quebrada

Localidade/Cidade País
Cruz Quebrada Portugal

Telefone Fax
214146030; 214197212 214191117

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Complexo Desportivo do Jamor Serviços Administrativos

Endereço Código postal
Praça da Maratona 1495-751 Cruz Quebrada

Localidade/Cidade País
Cruz Quebrada Portugal

Telefone Fax
214146030; 214197212 214191117

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Complexo Desportivo do Jamor Serviços Administrativos

Endereço Código postal
Praça da Maratona 1495-751 Cruz Quebrada

Localidade/Cidade País
Cruz Quebrada Portugal

Telefone Fax
214146030; 214197212 214191117

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

6 de Outubro de 2005. — O Presidente, Luís Bettencourt Sardinha.
1000293285
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS
Direcção-Geral dos Recursos Florestais

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção-Geral dos Recursos Florestais Comissão de Apreciação e Avaliação

das Propostas, Núcleo Florestal da Área
Metropolitana de Lisboa

Endereço Código postal
Rampa do Castelo, Santa Maria 2710-514 Sintra

Localidade/Cidade País
Sintra Portugal

Telefone Fax
219249882 219243530

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfsintra@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   27
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 2004.53.001054.7 — Pe-
rímetro Florestal da Serra de Sintra.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Beneficiação de povoamentos florestais, construção de barragens e de parque de merendas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Perímetro Florestal da Serra de Sintra, concelhos de Sintra e de Cascais.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 77.20.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos77.23.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 77.23.10.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares77.31.30.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

74.23.22.40-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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
Beneficiação de povoamentos florestais — 113 ha; construção de barragens — 2 uni-
dades; construção de parque de merendas — 1 unidade.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em dias 180 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados após a realização dos serviços contratados, mediante
a apresentação das respectivas facturas.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Aquando da adjudicação, o agrupamento deve assumir a forma de consórcio externo.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração nos termos da alínea a) do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
Declaração nos termos da alínea b) 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
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Declaração de nomeação pessoal, descrição das habilitações escolares/profissionais e
de experiência profissional do técnico responsável pela obra, do encarregado perma-
nente e de experiência da equipa de operadores, de acordo com o programa de concurso.
Currículo do concorrente, de acordo com o programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Processo por negociação com publicação prévia de anúncio ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

Número   \\      ou       Mínimo 03 / Máximo 10

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

1 Capacidade técnica;
2 Qualidade da proposta e das soluções de trabalho;
3 Preço;
4 Prazo de execução.

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
Procedimento por negociação, com publicação prévia de anúncio n.º 1/DGRF-CFS-
-NFAML/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 012 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

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

12 dias a contar da sua publicação no Diário da República

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

Hora 10 horas. Local Núcleo Florestal da Área Metropolitana de Lisboa.
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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
Programa Agro — Medida 3 — Acções 3.1 e 3.2 — Projecto n.º 2004.53.001054.7.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto IV. 3.2), no caso dos documentos contratuais e adicionais serem enviados
pelo correio, deverá ser solicitado o seu envio até ao final do 2.º terço do prazo fixado
para apresentação das propostas.

* 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.

11 de Outubro de 2005. — O Subdirector-Geral, Fernando Antó-
nio Coucelo. 3000184229

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto para a Qualidade na Formação, I. P.
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
IQF — Instituto para a Qualidade
na Formação, I. P.

Endereço Código postal
Avenida do Almirante Reis, 72 1150-020

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218107000 218107191

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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Digitalização de conteúdos (estudos, metodologias e recursos técnico-
-pedagógicos) financiados no âmbito de intervenções operacionais dos quadros
comunitários II e III.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nas instalações do adjudicatário.

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 dias 090 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos e serviços)

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1 — Declaração, devidamente assinada, na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva,
estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número
de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matrícula nessa conservatória.
2 — Declaração, devidamente assinada, emitida conforme modelo constante do anexo I
ao programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Nenhum.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na proposta, os concorrentes manifestam a sua vontade de contratar, indicando as
condições em que se dispõem a fazê-lo, nomeadamente descrição detalhada dos servi-
ços propostos com indicação:
a) Dos recursos que lhes serão afectos, com descrição das respectivas competências.

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 técnica da proposta;
2 Preço;
3 Assistência técnica a disponibilizar ao IQF.

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 2/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

15 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 15 horas. Local Avenida do Almirante Reis, 72, 7.º piso, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de execução do contrato (90 dias) é o prazo máximo admitido.

6 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Teresa Paixão. 3000184210
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
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
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
Arrastadeiras e urinóis disposable.
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 21.20.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.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;
b) Declaração comprovativa de 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
1-2.0019/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 09 /11 /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

10 /11 /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.

11 de Outubro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Arménio
Neves. 3000184245
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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
Pensos cirúrgicos.
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 33.14.11.10-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, 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;
b) Declaração comprovativa de 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
1-2.0019/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\

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

11 /11 /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.

11 de Outubro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Arménio
Gomes. 3000184246

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
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
218841224 218841074

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
manuela.vilhena@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 matérias-primas.
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 24.40.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 contar 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 de 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
a) Para biocidas (se for o caso):
Boletim de análise, emitido por uma entidade nacional ou europeia oficial, com a vali-
dade máxima de dois anos relativos à avaliação da actividade antimicrobiana, de acordo
com o expresso no rótulo de cada produto.
b) Para dispositivos médicos (se for o caso):
Para os dispositivos com marcação CE, os concorrentes devem apresentar certificado
de conformidade, emitido por um organismo notificado, ou a declaração de conformidade,
de acordo com o previsto na Portaria n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro.
c) Para dispositivos médicos da classe IIa:
Certificado CE de conformidade, emitido por um organismo notificado responsável.
d) Para cosméticos (se for o caso):
Boletins de análise com a validade máxima de dois anos, visando o controlo da compo-
sição, critérios de pureza microbiológica e pureza química, efectuados em laboratórios
acreditados ou reconhecidos pela autoridade competente dos Estados membros da
União Europeia, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 296/98, de 25
de Setembro.
e) Quando aplicável, cópia da notificação das informações pertinentes relativas às
substâncias perigosas notificadas e colocadas no mercado, ao Centro de Informações
Antivenenos, do INEM, pelos responsáveis da comercialização destes produtos, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 222/2001, de 8 de Agosto, publicado no Diário da
República, 1.ª série-A, n.º 183, de 8 de Agosto.

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   ¢
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1-1.0007/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /11 /2005

Custo: 25 euros, acrescido do IVA. Moeda: euro.

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

15 /11 /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 e representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora 14 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, na morada mencionada 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.

11 de Outubro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Arménio
Neves. 3000184247
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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
218841224 218841074

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
manuela.vilhena@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 medicamentos e produtos para tratamento de afecções cutâneas.
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 24.40.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 contar 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 de 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
a) Medicamentos detentores de AIM em Portugal (se for o caso):
Documento que comprove, emitido pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medica-
mento (INFARMED), nos casos em que a mesma foi concedida, mediante processo de
reconhecimento nacional ou processo de reconhecimento mútuo;
Documento que comprove, emitido pela Comissão Europeia, nos casos em que a mesma
foi concedida, mediante processo comunitário centralizado.
b) Para medicamentos não detentores de AIM em Portugal (se for o caso):
Documento que comprove a autorização de introdução no mercado, da qual conste a
composição qualitativa e quantitativa do medicamento, emitido pela entidade compe-
tente do país de origem.
c) Para biocidas (se for o caso):
Boletim de análise, emitido por uma entidade nacional ou europeia oficial, com a vali-
dade máxima de dois anos relativos à avaliação da actividade antimicrobiana, de acordo
com o expresso no rótulo de cada produto.
d) Para dispositivos médicos (se for o caso):
Para os dispositivos com marcação CE, os concorrentes devem apresentar certificado
de conformidade, emitido por um organismo notificado, ou a declaração de conformidade,
de acordo com o previsto na Portaria n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro.
e) Para dispositivos médicos da classe IIa:
Certificado CE de conformidade, emitido por um organismo notificado responsável.
f) Para cosméticos (se for o caso):
Boletins de análise com a validade máxima de dois anos, visando o controlo da compo-
sição, critérios de pureza microbiológica e pureza química, efectuados em laboratórios
acreditados ou reconhecidos pela autoridade competente dos Estados membros da
União Europeia, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 296/98, de 25
de Setembro.
g) Quando aplicável, cópia da notificação das informações pertinentes relativas às
substâncias perigosas notificadas e colocadas no mercado, ao Centro de Informações
Antivenenos, do INEM, pelos responsáveis da comercialização destes produtos, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 222/2001, de 8 de Agosto, publicado no Diário da
República, 1.ª série-A, n.º 183, de 8 de Agosto.

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   ¢
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1-1.0004/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /11 /2005

Custo: 25 euros, acrescido do IVA. Moeda: euro.

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

15 /11 /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 e 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, na morada mencionada em 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

* 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.

11 de Outubro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Arménio
Neves. 3000184249

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
218841224 218841074

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
manuela.vilhena@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 correctivos de volémia (extra Igif).
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 24.40.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Pagamento a 90 dias 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 de 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
a) Para os medicamentos detentores de AIM em Portugal:
Documento válido que comprove, emitido pelo INFARMED, nos casos em que a mesma
foi concedida, mediante processo de reconhecimento mútuo;
Documento que comprove, emitido pela Comissão Europeia, nos casos em que a mesma
foi concedida, mediante processo de carácter comunitário centralizado.
Quando se tratar de uma renovação de AIM, deve igualmente ser entregue o AIM inicial.
b) Para os medicamentos não detentores de AIM em Portugal:
Documento que comprove a autorização no mercado no país de origem, da qual conste
a composição qualitativa e quantitativa do medicamento, emitido pela entidade com-
petente.

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   ¢
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1-1.0012/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /11 /2005

Custo: 25 euros, acrescido de IVA. Moeda: euro.

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

16 /11 /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
Podem assistir ao acto público de abertura todos os interessados, só podendo nele
intervir qualquer concorrente ou representante devidamente credenciado.
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, na morada mencionada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £
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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

* 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.

11 de Outubro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Arménio
Neves. 3000184251

Hospital de Miguel Bombarda

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
Hospital de Miguel Bombarda Serviços de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Dr. Almeida Amaral 1169-053 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213177400 213177462

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Comprashmbombarda.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   14
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Serviços diversos de limpeza.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços de limpeza.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital de Miguel Bombarda (sede) e Consulta Externa de Sintra.
Código NUTS
DT 11; CC 06; FR 24; NUT1 1; NUT2 03; Nut3-02.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.74.00.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Actividade dos serviços a adquirir: categoria 74.70.1, subcategoria 74.70.14, a
que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de
17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho de 1998.

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 áreas de actuação, horários e frequência de limpeza encontram-se definidas no 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
Para garantia do exacto e pontual cumprimento do contrato será exigido ao adjudica-
tário a prestação de caução no valor de 5 % do contrato (com exclusão do IVA).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados no prazo de 30 dias a contar da data da aceitação das
facturas, que terão a periodicidade mensal, através das verbas inscritas no orçamento
deste Hospital relativo ao ano de 2006.
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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
1 — A capacidade económica e financeira será avaliada pela garantia bancária ou prova
de subscrição de seguro de riscos profissionais e pelos documentos de prestação de
contas.
2 — A capacidade técnica será avaliada em função da indicação do pessoal médio anual
nos três últimos anos, pela descrição do equipamento técnico utilizado e pelos métodos
adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1 — Declaração autêntica na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou da pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa
colectiva, sede, filiais que interessam à execução do contrato, objecto social, nome dos
titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conser-
vatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula
nessa conservatória.
2 — Declaração autêntica emitida em conformidade com o modelo constante do anexo I
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
3 — Cópia de constituição do pacto social e suas alterações.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1 — Duas declarações bancárias (originais), de entidades diferentes, que atestem a
capacidade financeira do concorrente ou prova de subscrição de um seguro de riscos
profissionais.
2 — Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos desde a
constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos.
3 — Apresentação de lista dos principais serviços nos últimos três anos, seus montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-
-se de destinatários particulares, por simples declaração dos concorrentes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1 — Indicação do pessoal médio anual do concorrente nos três últimos anos e descrição
do equipamento técnico utilizado e dos métodos adoptados pelo concorrente para
garantia da qualidade.

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

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

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 —————————— 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
Processo n.º 180002/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 05 /12 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Por cheque ou meios monetários.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

06 /12 /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.3.4) 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
Pode assistir à abertura das propostas qualquer interessado, mas apenas podendo in-
tervir no acto público os concorrentes que estiverem devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /12 /2005, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas e 30 minutos. Local Salão Nobre do Hospital de Miguel Bombarda.

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
I.3) Endereço onde pode ser obtida a documentação — Serviços Financeiros do Hos-
pital de Miguel Bombarda, de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas.
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução — a partir da data da sua celebração até
ao dia 31 de Dezembro de 2006. Poderão ser efectuados com a firma adjudicatária,
mediante ajuste directo, contratos nos três anos imediatos, em conformidade com o
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º e n.º 1 do artigo 162.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
II.1.10) As variantes são tomadas em consideração? Não serão admitidas alterações das
cláusulas do caderno de encargos nem tão-pouco propostas variantes.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de
participação — as propostas serão redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo,
devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.
O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos, aprova-
dos por Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

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

11 /10 /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.

11 de Outubro de 2005. — A Vogal Executiva, Fernanda Santos.
3000184212

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ
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 Arcos de Valdevez

Endereço Código postal
Praça Municipal 4974-003
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Localidade/Cidade País
Arcos de Valdevez Portugal

Telefone Fax
258520500 258520509

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-arcos-valdevez.org www.cm-arcos-valdevez.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
Ampliação do sistema de saneamento básico do concelho de Arcos de Valdevez —
subsistema de saneamento de Aguiã, Guilhadezes, Paçô e Prozelo.
O preço base é de 1 162 917,53 euros.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de 12 km de rede de drenagem de águas residuais, que inclui os seguintes
trabalhos: levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terra, tubagens e
estações elevatórias, construção civil, travessias, ramais de ligação e instalações e
equipamento eléctrico.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesias de Aguiã, Prozelo, Guilhadezes e Paçô.
Código NUTS
011601.

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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 240 a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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 adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de 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 será 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. O pagamento será por medição, nos
termos do artigo 202.º do mesmo decreto-lei. Financiamento através do orçamento da
Câmara Municipal.
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-
tituírem 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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Habilitação legal — só serão admitidos os concorrentes titulares do alvará de emprei-
teiro de obras públicas que contenha as seguintes autorizações: 6.ª subcategoria da
2.ª categoria, de classe equivalente ou igual ao valor global da proposta, e 1.ª e 15.ª sub-
categorias da 4.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, de classe igual ou equi-
valente aos montantes dos trabalhos a executar nesta especialidade, nos termos da
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
São excluídos do procedimento de contratação os concorrentes em relação aos quais se
verifique alguma das 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 Portarias n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro (conjugada com as situações previstas
na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro) para os indicadores financeiros:
Apresentar uma liquidez geral (percentagem) > 104,26;
Apresentar uma autonomia financeira (percentagem) > 9,72;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado (percentagem) > 120,45.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Serão excluídos os concorrentes que não apresentarem, cumulativamente, os seguintes
documentos:
No seu currículo, uma lista de obras de idêntica natureza da obra em concurso e, pelo
menos, uma obra de valor não inferior a 697 750,52 euros (60 % do valor da obra em
concurso) executada nos últimos cinco anos, acompanhada dos certificados de boa
execução, os quais devem referir o montante, data e local de execução e se as mesmas
foram executadas de acordo com as regras de arte e regularmente concluídas.
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 a obra.
Os concorrentes não detentores do alvará de empreiteiro de obras públicas, a que 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 previstos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma
legal.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

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

1 Preço — 75 %;
2 Valia técnica da proposta — 25 %.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1456.
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: 796,02 euros, mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento é feito no acto do pedido, em dinheiro ou cheque passado a favor da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

05 /12 /2005
Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /12 /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 9 horas e 30 minutos. Local edifício dos Paços do Concelho.

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
ON — Operação Norte.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues de Araújo. 3000184234
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CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO
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 Barreiro

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso público é a locação financeira para financiamento da aquisição
de uma viatura pesada de recolha de resíduos sólidos urbanos Volvo FM9 (4×2) Air,
equipada com superestrutura Haller HX2 15, e grua Sima V-Kran AB, modelo V3,
destinada à recolha de contentores enterrados de 3 m3.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nas instalações do Nicola da DSU/GOAGF, da CM Barreiro.

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 dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos e serviços)

Ou: Início 02 /01 /2006 e/ou termo 01 /01 /2016

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não haverá lugar a caução, dado o objecto do concurso ser uma locação financeira.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O concorrente apresentará na sua proposta quatro opções de preço, considerando os
seguintes prazos:
a) Opção A — considerando um prazo de 4 anos (48 meses);
b) Opção B — considerando um prazo de 5 anos (60 meses);
c) Opção C — considerando um prazo de 7 anos (84 meses);
d) Opção D — considerando um prazo de 10 anos (120 meses).
A adjudicação far-se-á a uma das quatro opções indicadas, conforme decisão da Câmara
Municipal do Barreiro.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
De acordo com o programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

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

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
a) O valor mensal da renda e taxas de juro indexadas à Euribor — 70 %;
b) Possibilidade de amortizações antecipadas do capital em dívida para efeitos de
compra antes do termo do contrato de locação financeira — 20 %, sendo:
b.1) Com possibilidade de amortizações antecipadas — 20 %;
b.2) Sem possibilidade de amortizações antecipadas — 0 %;
c) Eventuais encargos ou comissões adicionais — 10 %, sendo:
c.1) Sem encargos — 10 %;
c.2) Com encargos — 0 %.

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

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: 15 euros, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário, multibanco ou cheque.
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 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 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
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.
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 11 horas. Local sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho da Câmara
Municipal do Barreiro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua de José Magro, 2-A 2830-350 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068619 212068604

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Divisão Comercial

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro
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Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

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

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua de José Magro, 2-A 2830-350 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068619 212068604

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

11 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio Xavier.
3000184198

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Lagoa Sr. Presidente

Endereço Código postal
Largo do Município 8401-851 Lagoa

Localidade/Cidade País
Lagoa Portugal

Telefone Fax
282380400 282380444

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

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

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

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

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para «Execução do parque de estacionamento da Praia do Molhe,
Ferragudo — Lagoa».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Estabilização e ordenamento do estacionamento existente, consolidação do acesso à
praia e instalação de infra-estruturas, nomeadamente rede de pluviais, iluminação pú-
blica e RSU, e instalação de blocos de contagem de água e energia eléctrica dos futuros
ramais do apoio de praia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra irá realizar-se na Praia do Molhe, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa.
Código NUTS
I 05 01 06.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.52-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.70-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.31.56.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.61.10-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.31.43.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   £        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o valor base do concurso é de 223 150 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 04 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
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.
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 o cliente, pela manutenção da
sua proposta com as legais consequências. No caso de a adjudicação da empreitada ser
feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), referido em III.2.1.3), de
acordo com as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe correspondente ao valor total da sua proposta;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem;
7.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem.
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 alvará de construção, emitido pelo IMOPPI:
Que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, devendo observar o disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
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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:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referenciados,
a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anuais
de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual de
IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.
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 da proposta;
Documento comprovativo da adequação do equipamento e ferramentas especiais a uti-
lizar na obra, seja próprio, 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 possui capacidade económico-
-financeira e capacidade técnica para a execução da obra em causa, o mesmo ou os mes-
mos 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
Indicados no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Indicados no programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   ¢

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes
Cumprimento das condições de acesso e permanência nas actividades de empreiteiro de
obras públicas e industrial de construção civil, reguladas pelo Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro.
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 — 50 %;
2 Valia técnica da proposta — 50 %.
Na valia técnica da proposta serão ponderados os seguintes subfactores:
Programa de trabalhos — 30 %;
Adequação dos meios humanos propostos — 25 %;
Adequação dos meios materiais propostos — 25 %;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 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

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: 250 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Por cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Lagoa em numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

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

IV.3.4) 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
Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
o prazo deverá contar-se a partir da data do acto público, e não da data de 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

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

Hora 9 horas e 30 minutos. Local sala de reuniões do novo edifício dos Paços do Muni-
cípio de Lagoa.

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

\\ /\\ /\\\\

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

29 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000293118

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Peso da Régua

Endereço Código postal
Praça do Município 5054-003

Localidade/Cidade País
Peso da Régua Portugal

Telefone Fax
254320230 254314365

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ajces@cmpr.pt www.cm-pesoregua.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
Alargamento da Rua da Lousada.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada refere-se à execução dos seguintes trabalhos: movimento de terras; muros
de betão cilcópico; pavimentação a betuminoso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua.
Código NUTS
PT117 CONTINENTE NORTE — DOURO.

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 execução dos seguintes trabalhos: movimento de terras:
5880 m3; muros de betão cilcópico: 3612 m3; pavimentação a betuminoso: 1500 m2.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % do total da adjudicação, IVA excluído.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Ver caderno de encargos — cláusulas jurídicas.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os n.os 6.1, 6.2 e 6.3 e alíneas a) a i) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do n.º 15.2
e alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para o n.º 19 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Só serão admitidos concorrentes titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as
seguintes autorizações: 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que
cubra o valor global da proposta.

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
Factores: preço (P) 50 % + valia técnica (VT) 50 %;
Subfactores: 1) Nota justificativa do preço proposto (NJ) 10 % + 2) Programa de traba-
lhos (PT) 60 %, que inclui: memória descritiva e justificativa (10 %) + plano de traba-
lhos (20 %) + plano de mão-de-obra (10 %) + plano de equipamentos (10 %) + plano de
pagamentos (10 %) + 3) Lista de preços unitários (LP) 15 % + 4) Plano de higiene,
saúde e segurança da obra (PH) 15 %.

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

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

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário, cheque ou transferência bancária.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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
Todos os interessados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local sala de reuniões da Câmara Municipal.

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

4 de Outubro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000293277
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CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Sabugal Secção de Obras Públicas

Endereço Código postal
Praça da República 6324-007 Sabugal

Localidade/Cidade País
6324-007 Sabugal Portugal

Telefone Fax
271751040 271753408

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
e-mail: obras-publicas@cm-sabugal.pt www.cm-sabugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

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

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

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

NÃO    £         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para o abastecimento de água e saneamento a Ruivós.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Movimento de terras, rede de água e esgotos e pavimentação.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Ruivós.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.50-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Refere-se à totalidade da obra e o preço base do concurso é de 310 248,16 euros, acres-
cido de IVA à taxa legal em vigor.
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
O valor da caução exigida para garantir o contrato é de 5 % do valor da adjudicação. O
prazo de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e de
pagamento são por autos de medição de trabalho mensal.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, conforme o menciona-
do no ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos a concurso os titulares de certificado(s) de classificação de emprei-
teiro de obras públicas que contenha(m) a(s) seguinte(s) autorização(ões)
A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa
de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º 15.1 e alínea a) do n.º 15.2 do
programa de concurso.
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 alínea a) do n.º 15.2 do
programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e alínea a) do n.º 15.2 do
programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado
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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 — 40 %;
2 Soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários tipos de trabalho em re-
lação aos respectivos valores médios — 35 %;
3 Valia técnica da proposta — 25 %.

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 n.º 32/05.
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: 84,93 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo pode ser adquirido por cheque dirigido à tesoureira do município de Sa-
bugal ou em numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

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

IV.3.4) 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 podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do programa de
concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, 31 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 10 horas e 30 minutos. Local Salão Nobre dos Paços do Concelho.

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 Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 3000184200

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA

Anúncio de concurso
1 — Junta Freguesia da Vila de Moreira, Gabinete da Presidência, Rua

do Divino Salvador de Moreira, 160, 4470 Moreira, Maia
2 — Concurso público para a «Concessão do direito de explora-

ção do snack-bar sito no edifício sede da Junta de Freguesia da Vila
de Moreira», de acordo com a deliberação tomada por esta Junta de
Freguesia na sua reunião ordinária realizada em 6 de Setembro de
2005.

3 — A concessão será feita pelo prazo de três anos, salvo se a Junta
de Freguesia de Moreira deliberar a prorrogação do respectivo contra-
to, por igual e sucessivo período, até 90 dias antes do seu termo, e sem
prejuízo da eventual resolução prévia devidamente justificada e com
base no caderno de encargos.

4 — O concessionário apresentará uma caução equivalente a duas
vezes a renda mensal por ele proposta, a qual se destina a garantir o
cumprimento pontual das obrigações por ele assumidas, até 15 dias
após a comunicação de adjudicação ao concorrente preferido.

5 — No final da concessão, os equipamentos, os utensílios e os
imóveis deverão ficar conforme o inventário inicial e em bom estado
de conservação, devendo o concessionário retirar todo o mobiliário ou
equipamento amovível comprovadamente adquirido por si ou, em al-
ternativa, reverterá a favor desta freguesia, sem direito a qualquer tipo
de indemnização.

6 — O concessionário será responsável pela segurança das instala-
ções concessionadas, devendo, para tanto, efectuar, até 15 dias após a
celebração do contrato da concessão, um contrato de seguro multi-
-riscos, incluindo incêndio, inundações, roubo, vandalismo, no mon-
tante de 250 000 euros em benefício da Junta de Freguesia da Vila de
Moreira.

7 — Para além das cláusulas fixadas no caderno de encargos, consti-
tuem obrigações do concessionário, sob pena de resolução do contrato,
a observação e o respeito pelas normas legais em vigor para o respec-
tivo sector de actividade, nomeadamente no que à qualidade dos servi-
ços prestados e à conservação dos produtos de venda ao público diz
respeito.

8 — O concessionário pagará, através de transferência bancária à
Junta de Freguesia da Vila de Moreira, até ao 8.º dia de cada mês, ou ao
1.º dia útil seguinte, no caso daquele recair em dia em que as instituições
bancárias estejam encerradas, a prestação pecuniária mensal a que está
obrigado, e constante da proposta apresentada.

9 — O processo de concurso e documentos complementares deverão
ser solicitados a partir da publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica, até ao fim do segundo terço do prazo para a apresentação de
propostas, na secretaria da Junta de Freguesia da Vila de Moreira, Rua do
Divino Salvador de Moreira, 160, 4470 Moreira-Maia, mediante o
pagamento de 5 euros. Pode, ainda, o mesmo ser consultado e as insta-
lações visitadas durante o horário normal de expediente.

10 — A entrega das propostas será feita em carta fechada e lacrada,
até às 17 horas, na Secretaria da Junta de Freguesia de Moreira, após
30 dias a contar da data da publicação do presente edital no Diário da
República.

11 — A adjudicação será feita, pela Junta de Freguesia da Vila de
Moreira, ao concorrente que apresentar a proposta mais vantajosa,
implicando a ponderação de factores variáveis, designadamente, e por
ordem decrescente de importância:

a) O preço proposto para a concessão — 50 %;
b) O valor técnico da proposta — 30 %;
c) A experiência profissional do concorrente — 20 %.
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12 — A Junta de Freguesia da Vila de Moreira reserva o direito de
não adjudicação, quando todas as propostas apresentadas não
corresponderem convenientemente à finalidade do concurso ou quan-
do, após a ponderação dos factores de adjudicação, concluir que as
propostas apresentadas não sejam vantajosas.

13 — Enviado para publicação no Diário da República em 20 de
Setembro de 2005.

20 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, Albino Braga
da Cosa Maia. 1000293256

ENTIDADES PARTICULARES

ANAM — AEROPORTOS E NAVEGAÇÃO AÉREA
DA MADEIRA, S. A.

Anúncio

Concurso público n.º 01/2005/ANAM — Fornecimento de
equipamentos para o posto de socorros a náufragos no
aeroporto da Madeira.

Prestação de esclarecimento

Torna-se público que, referente ao concurso público n.º 01/2005/
ANAM — Fornecimento de equipamentos para o posto de socorros a
náufragos no aeroporto da Madeira, foi, por iniciativa do dono da
obra, prestado e junto ao processo o esclarecimento n.º 2 sobre este
processo de concurso, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 127, de 5 de Julho de 2005, no JORAM, 3.ª série, n.º 128, suple-
mento, de 6 de Julho de 2005, e no suplemento do Jornal Oficial da
União Europeia, n.º S123, de 29 de Junho de 2005, concurso público,
121557-2005.

Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República,
JORAM e JOUE em 11 de Outubro de 2005.

Pelo Conselho de Administração, António Ferreira de Lemos —
Duarte Ferreira. 3000184243

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P.

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
Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P. Engenheiro António Fernandes
Empreendimento da Linha do Norte

Endereço Código postal
Avenida de D. João II, Parque das Nações, 1998-028 Lisboa
Edifício Art’s, lote 1.18, 2.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
211024430 211024429

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sasalgueiro@mail.refer.pt www.refer.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Modernização da Linha do Norte — subtroço 3.2 (Quintans/Ovar) — remodelação do
apeadeiro de Canelas e construção do novo apeadeiro de Salreu.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto da presente empreitada consiste na reformulação do apeadeiro de Canelas e
construção do novo apeadeiro de Salreu, incluindo trabalhos de drenagem e catenária.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No subtroço 3.2 (Quintans/Ovar), da Linha do Norte.
Código NUTS
PT161.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.20.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.33.21-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.21.33.22-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
513e.

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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a prestar pelo concorrente preferido é de 5 % do preço do respectivo contrato,
com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é feito pelo PIDDAC.
O pagamento das facturas é efectuado no prazo de 60 dias de calendário após a sua
recepção.
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, nos termos do disposto
no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser detentores de alvará de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes habilitações:
Da 4.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor global da sua
proposta;
Das 4.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, das 1.ª, 3.ª e 9.ª subcategorias
da 4.ª categoria e das 2.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, em classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados a que respeitam, consoante a
parte que cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea d) do
n.º 6.1 do programa de concurso;
A habilitação de empreiteiro geral, desde que adequada à obra objecto do presente
concurso e em classe que cubra o valor global da proposta, dispensa as exigências a que
se referem as alíneas anteriores;
Para os concorrentes não detentores do alvará aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do programa de con-
curso.
A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente, ou de cada
empresa em caso de apresentação associada, nos termos e para os efeitos do dispos-
to no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita com base no



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 202 — 20 de Outubro de 200522 880

quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, aten-
dendo ao disposto no n.º 19.3 da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, na
redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, sendo
excluído qualquer concorrente que, no mínimo, não apresente cumulativamente os
valores do quartil inferior previstos na referida portaria em, pelo menos, uma das
seguintes situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três últimos exercícios,
a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de informação contabilística e fiscal IRS/IRC/IVA entregues para efeitos
fiscais;
b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração anual de
informação contabilística e fiscal IRS/IRC/IVA entregues para efeitos fiscais.
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, também para efeitos do disposto
no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada com base nos
documentos exigidos no programa de concurso, através da aplicação dos seguintes
critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 1 500 000 euros;
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 concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas a) a f) do referido n.º 1
do artigo 67.º e mencionados no programa de concurso.
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1 do artigo 69.º do citado
diploma devem apresentar os documentos constantes das alíneas e) e f) do n.º 1 do
artigo 67.º
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas g), h) e j) e menciona-
dos no programa de concurso. Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1
do artigo 69.º do citado diploma devem apresentar os documentos previstos na alínea g)
do n.º 1 do artigo 67.º
Todos os concorrentes devem apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia simples dos seguintes documentos:
Declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC, referentes aos três
últimos exercícios, nas quais se contenha o carimbo «recibo»;
Se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
Se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração;
b) Cópia simples dos seguintes documentos:
Declarações anuais de informação contabilística e fiscal — IRS/IRC/IVA — referentes
aos três últimos exercícios.
Cada um dos documentos exigidos deverá ser devidamente identificado e separado dos
restantes.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, devem apresentar os documentos constantes das alíneas l) a q) e mencionados
no programa de concurso.
Os concorrentes na situação do n.º 1 do artigo 68.º e n.º 1 do artigo 69.º do citado
diploma devem apresentar os documentos constantes das alíneas l), n), o) e q) do n.º 1
do artigo 67.º

SECÇÃO IV: 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 — factor de ponderação F1 — 40 %;
2 Garantia de boa execução — factor de ponderação F2 — 35 %;
3 Valia técnica da proposta — factor de ponderação F3 — 25 %.

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
C07/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /11 /2005

Custo: 1000 euros, acrescido do IVA à taxa legal. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque emitido a favor da Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P., com
a data do levantamento dos documentos, ou fazendo prova de depósito a favor da REFER
no banco BPI, na conta n.º 4905294.000.001/182, no acto do levantamento da docu-
mentação, no local indicado em I.1).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

05 /12 /2005
Hora até às 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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 todas as pessoas interessadas e intervir as que para o
efeito estejam devidamente credenciadas pelas empresas concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /12 /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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de e 3 000 000 de euros, não incluindo o imposto sobre o
valor acrescentado (IVA).
O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuição, é por preço global, nos termos
do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Não é admitida a apresentação
de propostas condicionadas.
Em observância do disposto no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
o prazo de validade das propostas é contado a partir da data do acto público do con-
curso.

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.

29 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Braamcamp Sobral. 3000184266

SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE, E. P. E.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviço Regional de Saúde, E. P. E. Área de Aprovisionamento e Património

Endereço Código postal
Avenida de Luís de Camões 9004-514

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291705689 291743721

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
area.eco@srs.pt www.srsdoc.pt
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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.1.1) 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 da cozinha do Hospital Cruz de Carvalho.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto a realização de obras de remodelação da cozinha do
Hospital Cruz de Carvalho.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital Cruz de Carvalho, Avenida de Luís de Camões, Funchal.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

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 075 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
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 será assegurado pelo orçamento do Serviço Regional de Saúde, E. P. E.
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 pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
O alvará titulado pelos concorrentes deverá conter a classe 3, categoria 1.ª e 4.ª
Os concorrentes não titulares do alvará referido deverão cumprir os requisitos do n.º 6
do programa do concurso.
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica
de acordo com o estabelecido no programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos comprovativos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos comprovativos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos comprovativos exigidos no programa de concurso.

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £

Ou:

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

1 Preço — 40 %;
2 Prazo de execução — 35 %;
3 Qualidade — 25 %.

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
N CP 20050003.
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: 30 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Deverá ser efectuado o pagamento em cheque, acrescido de 10 euros para encargos de
expedição.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

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

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
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.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
A empreitada é por preço global. O preço base do concurso é de 419 000 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.
** 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.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Filomeno Paulo Gomes. 1000293235

TRATOLIXO — TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, E. I. M.

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
TRATOLIXO — Tratamento de Resíduos
Sólidos, E. I. M.

Endereço Código postal
Avenida de 5 de Junho — Dia Mundial 2785-155 São Domingos de Rana
do Ambiente — Trajouce

Localidade/Cidade País
Trajouce Portugal

Telefone Fax
214459500 214444030

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
residuos@tratolixo.pt www.tratolixo.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 ¢

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Faz-se saber que, no âmbito da «Concepção e construção de uma central de triagem»,
cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 144, de 28 de Julho de 2005, foram prestados esclarecimentos, cujo teor se
encontra junto ao processo de concurso.

11 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro. — O Administrador, Luís
Manuel Rodrigues Realista dos Santos. 3000184203

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo
da Força Aérea

Direcção de Mecânica e Aeronáutica

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, Força
Aérea Portuguesa, Direcção de Mecânica
e Aeronáutica do Comando Logístico
e Administrativo da Força Aérea

Endereço Código postal
Avenida de Leite de Vasconcelos, 4, 2614-506 Amadora
Alfragide, edifício A, piso 3

Localidade/Cidade País
Alfragide/Amadora Portugal

Telefone Fax
214723727 214723850

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

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

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
Negociação com publicação prévia de anúncio 7906/DMA/2REP/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 03 /11 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 32,75 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Ao valor referido inclui o IVA. O processo pode ser adquirido na morada indicada
em I.3) anexo A, todos os dias úteis, das 9 horas às 11 horas e 45 minutos e das 13 horas
às 15 horas e 30 minutos.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

04 /11 /2005
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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
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

10 de Outubro de 2005. — O Chefe do Serviço, Francisco Manuel
de Sampaio Hilário, COR/ADMAER. 3000184172

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa, Direcção Dr. Luís Monteiro
Municipal de Projectos e Obras, Arquitecta Ana Paula Marques
Departamento de Empreitadas, Prevenção Dr.ª Isabel Santos Camacho
e Segurança de Obras, Divisão
de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 6.º e 7.º 1700-087

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

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

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

Data 17 /11 /2005

Hora 10 horas. Local Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 193, de
7 de Outubro de 2005, sob o registo n.º 3000183257.

13 de Outubro de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000184304
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Região de Turismo de Setúbal (Costa Azul)

Aviso
Concurso interno de acesso geral para o provimento

de três lugares de assistente administrativo especialista

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por deliberação da
Comissão Executiva da Região de Turismo de Setúbal — Costa Azul
de 7 de Setembro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de assistente administrativo especialista do quadro da
Região.

1 — Prazo de validade — o concurso destina-se ao provimento das
mencionadas vagas e caduca com o seu preenchimento.

2 — Legislação aplicável — Despacho Conjunto n.º 373/2000, pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República, de 31 de Março de 2000;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Lei n.º 44/99, de
11 de Junho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; e Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 — Conteúdo funcional — o descrito no mapa I anexo ao Decre-
to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e no Despacho n.º 38/88 (SEA-
LOT), Diário da República, 2.ª série, 26 de Janeiro de 1989.

4 — Local de trabalho — as funções correspondentes ao lugar a
prover serão desempenhadas nas instalações da Região de Turismo de
Setúbal — Costa Azul, sita na Travessa de Frei Gaspar, 10, em Setú-
bal.

5 — Remunerações e outras condições de trabalho — conforme o
resultante do posicionamento na escala indiciária, nos termos do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com nova
redacção do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho.

6 — Requisitos de admissão — só são admitidos a concurso os can-
didatos que satisfaçam as seguintes condições:

6.1 — Requisitos gerais — possuir os requisitos definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

6.2 — Requisitos especiais — ser assistente administrativo princi-
pal com, pelo menos, três anos de serviço na respectiva categoria,
classificados de Bom, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º da
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

6.3 — A não verificação dos requisitos previstos nos n.os 6.1 e
6.2 determinam a exclusão do candidato.

7 — Formalização das candidaturas — os candidatos deverão for-
malizar a sua candidatura mediante requerimento, dirigido ao presi-
dente da Região de Turismo de Setúbal — Costa Azul, o qual, bem
como a documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente na sede da Região de Turismo, ou remetido pelo cor-
reio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida até
ao fim do prazo fixado, para o seguinte endereço: Travessa de Frei
Gaspar, 10, 2900-388 Setúbal, devendo no requerimento constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data do nascimento, estado civil, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, situação militar, residência completa, código pos-
tal e número de telefone ou telemóvel);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria detida, serviço a que pertence e natu-

reza do vínculo;
d) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
tidos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

8 — O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena de
exclusão do candidato, ser acompanhado da seguinte documentação:

a) Documento, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Currículo profissional detalhado, e devidamente datado e
assinado do qual devem constar, designadamente, a identifi-
cação pessoal as habilitações literárias, as funções que exer-
cem, bem como as que exerceram, com indicação dos res-
pectivos períodos de duração e actividades relevantes, assim
como a formação profissional detida, com indicação das
acções de formação finalizadas (cursos, estágios, especiali-
zações, seminários, indicando a respectiva duração, datas de
realização e entidades promotoras);

c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea e) do número anterior;

d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados

nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais serão dispensados, tem-
porariamente, desde que os candidatos declarem no respecti-
vo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos;

f) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, passada
pelo serviço de origem, da qual constem, de forma inequívo-
ca, a existência e natureza do vínculo, categoria detida e
antiguidade na categoria, carreira e função pública, bem como
as classificações de serviço relevantes para o concurso;

g) Documentos comprovativos da formação profissional.

9 — Aos candidatos que sejam funcionários da Região de Turismo
de Setúbal — Costa Azul é dispensada a apresentação de documentos
comprovativos da titularidade dos requisitos gerais e especiais desde
que estes se encontrem arquivados nos seus processos individuais.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos determinam
a exclusão do concurso e serão punidas nos termos da lei.

11 — Métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

11.1 — A classificação final (CF) será escalonada de 0 a 20 valo-
res, considerando-se reprovados os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores e será determinada de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1.1 — A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões pro-
fissionais do candidato, na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

11.1.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS) visará deter-
minar e avaliar, mediante uma relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, por comparação com o perfil e a exigência da fun-
ção, terá no máximo a duração de vinte minutos e é pontuada de 0 a
20 valores. A data e a hora da sua realização serão comunicadas por
escrito aos candidatos.

11.2 — Em caso de igualdade de classificação, prefere o candidato
que reúna as condições previstas no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam da acta de definição de critérios, a qual
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.
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12 — Constituição do júri do concurso:

Presidente — licenciado Orestes Tiago Marques Walter de Ma-
galhães, director do Departamento Financeiro e de Recursos
Humanos.

Vogais efectivos:

Licenciado José Augusto da Luz Gomes, consultor jurídico
da Região de Turismo, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos;

Engenheiro Jorge Humberto Mau da Silva, director do De-
partamento de Promoção, Animação e Planeamento
Turístico.

Vogais suplentes:

Mestre Maria Clara Camacho Pereira Rebola, chefe de Di-
visão de Promoção e Animação Interna.

Ana Cristina Carvalho Almeida Borralho da Graça, chefe
de secção.

13 — A afixação das listas de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas para consulta,
no Departamento Financeiro e de Recursos Humanos da Região de
Turismo de Setúbal — Costa Azul, sita em Setúbal na Travessa do
Frei Gaspar, 10, ou publicadas no Diário da República, nos termos
dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 de Outubro de 2005. — O Presidente, Eufrázio Filipe Garcêz
José. 3000184265

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Direcção-Geral da Segurança Social,
da Família e da Criança

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 81/05, a fls. 192 e 192 v.º
do livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se
efectuado em 12 de Março de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Comissão de Melhoramentos de Tazem;
Sede — Tazem, freguesia de Vila Nova de Tazem e concelho de

Gouveia;
Fins — a prestação de assistência a jovens e idosos. Secundaria-

mente: a promoção cultural, desportiva, recreativa e de bene-
ficência popular;

Admissão de sócios — podem constituir-se como sócios da Co-
missão: as pessoas singulares maiores de 18 anos e as pessoas
colectivas legalmente instituídas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associado os sócios
que: pedirem a sua exoneração; deixarem de pagar as quotas
durante seis meses seguidos ou interpolados; e os que forem
demitidos nos termos da alínea d) do artigo 9.º

4 de Outubro de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000184272

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 83/05, a fl. 194 do livro
n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 29 de Dezembro de 2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Retiro da Sabedoria — Associação de Apoio a
Idosos;

Sede — Azinhal, freguesia de Alcaria Ruiva e concelho de Mér-
tola;

Fins — a criação, promoção, execução e desenvolvimento de
serviços, acções e actividades destinadas à protecção da popu-
lação idosa e inválida;

Admissão de sócios — podem ser associados efectivos as pesso-
as singulares maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados: os que
forem excluídos nos termos do artigo 13.º

4 de Outubro de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000184273

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado pela
Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo defini-
tivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social abai-
xo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 84/05, a fls. 194 v.º e 195 do
livro n.º 10 das associações de solidariedade social, e considera-se efec-
tuado em 1 de Abril de 2005, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Centro Social e Paroquial do Imaculado Cora-
ção de Maria de Colmeal da Torre;

Sede — freguesia do Colmeal da Torre — Belmonte;
Fins — a criação de um centro de dia, actividades de tempos li-

vres, abrigo infantil, centro de noite e lar de idosos, promo-
vendo e apoiando realizações e iniciativas de desenvolvimento
social, nomeadamente através da organização e manutenção
de actividades de prestação de bens e serviços de solidariedade
social. Secundariamente: a promoção do desenvolvimento
educativo, cultural e económico, bem como a formação pro-
fissional e o apoio à integração comunitária;

Admissão de sócios — podem ser sócios do centro todas as pes-
soas singulares, independentemente da idade, naturalidade ou
residência, e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de sócios: os que pedi-
rem a sua exoneração; os que forem demitidos regularmente pela
assembleia geral; os que deixarem de pagar as quotas durante
seis meses consecutivos, desde que até ao 30.º dia após terem
sido notificados, pela direcção, não paguem as quotas em dívida.

4 de Outubro de 2005. — Pela Directora-Geral, o Director de Ser-
viços, António M. M. Teixeira. 3000184274

Instituto de Gestão do Fundo Social
Europeu, I. P.

Anúncio
Concurso de prévia qualificação n.º 1/IGFSE/2001 —

aquisição de serviços de auditoria externa

Torna-se público que a entidade Victor Franco e Lisboa, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, integrante da lista designada por «Bol-
sa de entidades pré-qualificadas para prestação de serviços de auditoria
externa com valor estimado inferior a 200 000 euros, no âmbito do
fundo social europeu», publicada no Diário da República, 3.ª série,
n.º 128, de 6 de Julho de 2005, alterou a respectiva denominação soci-
al para Grant Thornton & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, pelo que, em conformidade, é alterada aquela lista.

26 de Setembro de 2005 — O Presidente do Conselho Directivo,
António Valadas da Silva. 3000183601

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Caixa de Previdência do Ministério da Educação

Éditos
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos estatutos desta Caixa,

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97, de 29 de
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Julho, se declara que, para habilitação edital ao subsídio de 62,90 eu-
ros, constituído por João Luís Carvalho, sócio desta Caixa, n.º 29499,
falecido em 19 de Junho de 2004, correm éditos de 30 dias a contar
da data da publicação deste anúncio no Diário da República, citando
as pessoas que se julgarem com direito ao referido subsídio a deduzi-
rem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos
invocados, se decidir sobre o pagamento do mesmo.

12 de Agosto de 2005. — O Administrador-Delegado, José Antó-
nio Coelho Antunes. 3000182558

Éditos
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos estatutos desta Caixa,

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97, de 29 de
Julho, se declara que, para habilitação edital ao subsídio de 343,85 eu-
ros, constituído por Antónia Augusta Silva, sócia desta Caixa,
n.º 5840, falecida em 9 de Agosto de 2004 e legado a Maria Encarna-
ção Silva Oliveira, a Gracinda Augusta Silva Gonçalves Gião e a Er-
melinda Augusta Silva Gonçalves Marques, desconhecendo-se os seus
paradeiros, correm éditos de 30 dias a contar da data da publicação
deste anúncio no Diário da República, citando as beneficiárias refe-
ridas, ou em caso de falecimento destas, os seus representantes suces-
sórios ou, não os havendo, outros herdeiros da sócia, a deduzirem a
sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invoca-
dos, se decidir sobre o seu pagamento.

17 de Agosto de 2005. — O Administrador-Delegado, José Antó-
nio Coelho Antunes. 3000182557

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO

Anúncio
Processo n.º 1506/05.0TBCTB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — M. Carmona & Irmãos, S. A.
Credor — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Indus-

triais.

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: M. Carmona & Irmãos, S. A., número de identificação

fiscal 500172242, com endereço em Cebolais de Cima, 6001-
-902 Cebolais de Cima, Castelo Branco.

Administrador de insolvência: Luís Gonzaga Rita dos Santos, com
endereço na Rua de António Sérgio, Edifício Liberal, 3.º piso O e P,
6300-665 Guarda.

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 10 de Novembro de 2005, pelas
14 horas, para a realização da reunião de assembleia de credores para
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).

6 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, António Gabriel B.
dos Santos. — O Oficial de Justiça, Fernando Galante.

1000293253

TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio
Processo n.º 2308/05.0TBFIG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Veríssimo & Irmão, L.da, e outro(s).
Administrador da insolvência — Carlos Manuel dos Santos Inácio e

outro(s).

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

No Tribunal da Comarca da Figueira da Foz, 2.º Juízo da Figueira
da Foz, no dia 23 de Setembro de 2005, pelas 18 horas, foi proferida

sentença de declaração de insolvência da devedora: Veríssimo & Ir-
mão, L.da, número de identificação fiscal 501609091, com endereço
na Rua do Bairro Alto, 57, Lavos, 3091-401 Figueira da Foz, com
sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Joaquim Ferreira Veríssimo, com
endereço na Rua do Bairro Alto, 57, Lavos, 3080-000 Figueira da
Foz, e Reinaldo Ferreira Veríssimo, com endereço na Rua do Bairro
Alto, 57, Lavos, 3080-000 Figueira da Foz, a quem é fixado domicí-
lio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Carlos Manuel dos San-
tos Inácio, com endereço na Estrada de D. Maria Pia, 35, Candeei-
ros, Benedita, 2475-015 Benedita.

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 17 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 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 que os tribunais estiverem encerrados,
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
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na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

26 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Helena Martins. —
A Oficial de Justiça, Dorinda Freire Marques. 1000293250

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio
Processo n.º 1234/05.7TBPBL.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Pavichão — Pavimentos Industriais, L.da

Devedor — António dos Santos Carreira.

No Tribunal da Comarca de Pombal, 3.º Juízo de Pombal, no dia
14 de Julho de 2005, às 10 horas e 30 minutos, foi proferida senten-
ça de declaração de insolvência do devedor: António dos Santos Car-
reira, número de identificação fiscal 173421261, com endereço na
Rua das Alminhas, Matos da Vila, Louriçal, 3100-000 Pombal, com
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Nuno Gonçalo de Oli-
veira Cruz Barbosa Castelhano, com endereço na Rua do Padre Este-
vão Cabral, 79, 2.º, sala 204, 3000-317 Coimbra.

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.

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 5 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.

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 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 que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

15 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria João Roxo
Velez. — A Oficial de Justiça, Maria de Fátima R. G. Covas.

3000182774

TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTO DE MÓS

Anúncio
Processo n.º 1073/05.5TBPMS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Mário Fernando da Silva.
Devedor — Frutuoso e Frutuoso, L.da

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

Faz-se saber que, no Tribunal da Comarca de Porto de Mós, 2.º
Juízo de Porto de Mós, no dia 27 de Setembro de 2005, ao meio-dia,
foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Fru-
tuoso e Frutuoso, L.da, número de identificação fiscal 501339590, com
endereço na Rua da Escola, 9, Cumeira de Cima, apartado 26, 2480-
-801 Juncal, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora: Maria de Lurdes Timoteo de Matos
Frutuoso, a quem é fixado domicílio na morada acima referida.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio, Carlos Manuel Santos
Inácio, com endereço na Estrada de D. Maria Pia, 35, Candeeiros,
2475-015 Benedita.

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 ou limitado [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 25 de Novembro de 2005, pelas 10 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 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 que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.
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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).

27 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Paula Moura Lei-
tão. — O Oficial de Justiça, João Nabais. 1000293249

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 4052/05.9TBSTS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Sika Portugal — Prod. Construções Indústria, S. A.
Devedor — Pupitremetálica — Estruturas Metálicas, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Santo Tirso, 4.º Juízo de Competência
Cível de Santo Tirso, no dia 28 de Setembro de 2005, às 17 horas,
foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora:
Pupitremetálica — Estruturas Metálicas, L.da, sociedade comercial por
quotas, número de identificação de pessoa colectiva 504938797, com
endereço na Zona Industrial do Soeiro, lote 50, 4745-458 São Ma-
mede do Coronado, Trofa, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora: Victor Jorge Teixeira Guedes de Oli-
veira, estado civil: casado, nascido em 21 de Janeiro de 1964, nú-
mero de identificação fiscal 149815930, bilhete de identidade
n.º 6998736, com endereço na Rua de D. Jerónimo de Azevedo, blo-
co 6, ent. 567, 1.º, E, 4250-240 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: José Augusto Machado
Ribeiro Gonçalves, com endereço na Avenida do Dr. Lourenço Peixi-
nho, 15, 3.º, G, 3800-164 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, tanta 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 30 de Novembro de 2005, pelas 10 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 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 que os tribunais estiverem encerrados,
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).

3 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Carlos Revez. — A Ofi-
cial de Justiça, Maria José Campos Guimarães. 1000293248

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1243/05.6TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Insolvente — Posrer — Actividades Hoteleiras, L.da (porcão)

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

No Tribunal do Comércio de Lisboa, 1.º Juízo de Lisboa, no dia
20 de Setembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: POSRER — Actividades Hote-
leiras, L.da (porcão), pessoa colectiva n.º 504102290, com sede na
Rua da Cintura do Porto de Lisboa, armazém J, edifício n.º 79, Cais
dos Santos, em Santos-o-Velho, Lisboa.

São administradores da devedora: José Américo Vicente Gaspar,
com endereço na Avenida do Marquês de Pombal, lote 9, 5.º, direi-
to (recuado), 2400-000 Batalha, e Joaquim António Portugal Bap-
tista de Almeida, com endereço na Greewich St 5 F2, Nova Iorque;
e Abílio Jorge Machado Almeida Costa Oliveira, com endereço em
Casal de Pereiras, Santo Tirso, a quem é fixado domicílio nas mo-
radas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Manuel Augusto Silva
Vieira Sousa Pereira, com endereço na Estrada Nacional n.º 109, 1405,
1.º, esquerdo, 4405-575 Valadares.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

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.
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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 6 de Dezembro 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 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 que os tribunais estiverem encerrados,
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).

27 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000184253

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de director do Departamento de Habitação,
aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e no jornal
A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu despacho da
presente data e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro), a arquitecta Maria Gabriela da Cunha Brito Leal, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, candidata admitida no
âmbito do referido concurso, porquanto se considerou que esta reúne
todos os requisitos legais para provimento do cargo de direcção inter-
médio de 1.º grau — director de departamento, possuindo o perfil
pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço cor-
respondente à respectiva unidade orgânica, cuja nota relativa ao cur-
rículo profissional e académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Maria Gabriela da Cunha Brito Leal;
Data de nascimento — 13 de Agosto de 1951.

Habilitações literárias — licenciatura em Arquitectura pela Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1976.

Carreira e actividade profissional — assalariada como estudante de
arquitectura, nos CTT de Novembro de 1973 a 10 de Março de 1977;
contratada a prazo como arquitecta, nos CTT, de Março de 1977 a
Outubro de 1978; ingresso, como arquitecta, no quadro dos CTT, em
Outubro de 1978 até Novembro de 1979; contratada, como arquitec-
ta, na Câmara Municipal de Oeiras, de Novembro de 1979 a Feverei-
ro de 1980; contratada, como arquitecta, na Câmara Municipal da
Amadora, de Fevereiro de 1980 a Abril de 1981; ingresso na carreira
de arquitectura, na Câmara Municipal da Amadora, em Abril de 1981;
coordenadora do Gabinete do Programa Especial de Realojamento,
na Câmara Municipal da Amadora, de 29 de Setembro de 1995 a 20 de
Outubro de 1996; directora do Gabinete Especial de Realojamento na
Câmara Municipal da Amadora, entre 21 de Outubro de 1996 e 28 de
Agosto de 2003; directora do Departamento de Habitação, na Câma-
ra Municipal da Amadora, desde 29 de Agosto de 2003.

16 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184259

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de chefe da Divisão de Gestão do Parque Habi-
tacional, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e
no jornal A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu
despacho de 24 de Agosto de 2005 e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro), a Dr.ª Helena Maria Nunes Cam-
pos Engrácia Dias, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
candidata admitida no âmbito do referido concurso, porquanto se
considerou que esta reúne todos os requisitos legais para provimento
do cargo de direcção intermédio de 2.º grau — chefe de divisão, pos-
suindo o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos
do serviço correspondente à respectiva unidade orgânica, cuja nota
relativa ao currículo profissional e académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Helena Maria Nunes Campos Engrácia Dias;
Data de nascimento — 14 de Julho de 1965.

Habilitações literárias — licenciada em Serviço Social, pelo Insti-
tuto Superior de Serviço Social de Lisboa, em 1982; frequência de
Pós Graduação em Gestão Autárquica Avançada, na Universidade In-
dependente; frequência de Mestrado de Práticas e Representações
Sociais, na Universidade de Lisboa.

Carreira e actividade profissional — docente no Instituto Superior
de Serviço Social de Lisboa, anos lectivos de 1992-1993, 1993-1994 e
1994-1995; coordenadora de bairros municipais na GEBALIS, E. P.
(gestão de bairros municipais da cidade de Lisboa), entre Julho de
1998 e Junho de 1999; técnica superior de serviço social de 2.ª clas-
se, no Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo,
entre Maio e Novembro de 1996; nomeada como técnica superior de
serviço social de 2.ª classe, na Câmara Municipal da Amadora, em
1 de Janeiro de 2001 (CAP desde 1 de Julho de 1999; chefe da Divi-
são de Gestão do Parque Habitacional, desde 1 de Outubro de 2003.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184254

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de chefe da Divisão de Administração Finan-
ceira, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e no
jornal A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu des-
pacho da presente data e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro), Miquelina Teixeira Dinis, em comissão de
serviço, pelo período de três anos, candidata admitida no âmbito do
referido concurso, porquanto se considerou que esta reúne todos os
requisitos legais para provimento do cargo de direcção intermédio de
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2.º grau — chefe de divisão, possuindo o perfil pretendido para pros-
seguir as atribuições e objectivos do serviço correspondente à respec-
tiva unidade orgânica, cuja nota relativa ao currículo profissional e
académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Miquelina Teixeira Dinis;
Data de nascimento — 2 de Outubro de 1953.

Habilitações literárias — bacharelato em Contabilidade, pelo Insti-
tuto Comercial de Lisboa, em 1973.

Carreira e actividade profissional — técnica auxiliar, na Reparti-
ção de Contabilidade da Direcção-Geral de Viação, entre Janeiro de
1974 e Julho de 1981; ingresso na carreira técnica de contabilidade e
administração, na Câmara Municipal da Amadora, em 31 de Julho de
1981; chefe da Divisão de Gestão Orçamental, na Câmara Municipal
da Amadora, entre 6 de Setembro de 1995 e 16 de Maio de 2002;
chefe da Divisão de Administração Financeira, na Câmara Municipal
da Amadora, desde 17 de Maio de 2002.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184255

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de chefe da Divisão de Estudos e Planeamento,
aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e no jornal
A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu despacho de
24 de Agosto de 2005 e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro), o Dr. Jorge Queiroz Castanheira Costa, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, candidato admitido
no âmbito do referido concurso, porquanto se considerou que este reúne
todos os requisitos legais para provimento do cargo de direcção inter-
médio de 2.º grau — chefe de divisão, possuindo o perfil pretendido
para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço correspondente
à respectiva unidade orgânica, cuja nota relativa ao currículo profis-
sional e académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Jorge Queiroz Castanheira Costa;
Data de nascimento — 9 de Setembro de 1974.

Habilitações literárias — licenciado em Economia pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, em
1996.

Carreira e actividade profissional — contratado a termo certo, na
Câmara Municipal da Amadora, entre Fevereiro de 1997 a Fevereiro
de 1998; contratado como prestador de serviços na Câmara Munici-
pal da Amadora entre Abril de 1998 e Dezembro de 1998; nomeado
como técnico superior (Economia) de 2.ª classe, na Câmara Munici-
pal da Amadora, em 24 de Novembro de 2001 (CAP desde 24 de Maio
de 1999); chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, desde 1 de
Outubro de 2003.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184256

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo

de selecção para o cargo de chefe da Divisão de Habitação e Realo-
jamento, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e
no jornal A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu
despacho de 24 de Agosto de 2005 e ao abrigo do n.º. 3 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro) a Dr.ª Maria Manuela Vieira
Calado Gonçalves, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
candidata admitida no âmbito do referido concurso, porquanto se
considerou que esta reúne todos os requisitos legais para provimento
do cargo de direcção intermédio de 2.º grau — chefe de divisão, pos-
suindo o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objecti-
vos do serviço correspondente à respectiva unidade orgânica, cuja
nota relativa ao currículo profissional e académico se publica em
anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Maria Manuela Vieira Calado Gonçalves;
Data de nascimento — 27 de Dezembro de 1965.

Habilitações literárias — licenciada em Serviço Social, no Instituto
Superior de Serviço Social em 1988; frequência de licenciatura em
Urbanismo, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia
entre 1991 e 1993.

Carreira e actividade profissional — nomeada como técnica supe-
rior de serviço social de 2.ª classe, na Câmara Municipal da Amadora,
em 24 de Janeiro de 1995 (com CAP desde 3 de Maio de 1993; no-
meada como técnica superior de serviço social de 1.ª classe, na Câ-
mara Municipal da Amadora, em Julho de 1997; nomeada como téc-
nica superior de serviço social de principal, na Câmara Municipal da
Amadora, em 2 de Agosto de 2001; chefe da Divisão dos Serviços de
Habitação e Recuperação de Áreas Degradadas, na Câmara Municipal
da Amadora entre 3 de Agosto de 1998 e 15 de Novembro de 1998;
chefe da Divisão de Habitação e Realojamento, do Departamento de
Administração Urbanística, na Câmara Municipal da Amadora, entre
8 de Fevereiro de 2001 a 28 de Agosto de 2003; chefe da Divisão de
Habitação e Realojamento, do Departamento de Habitação, na Câ-
mara Municipal da Amadora, desde 29 de Agosto de 2003.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184257

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de chefe da Divisão de Cultura Desporto e Ju-
ventude, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e
no jornal A Capital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu
despacho de 24 de Agosto de 2005 e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro), a Dr.ª Vanda Lúcia Tavares dos
Santos, em comissão de serviço, pelo período de três anos, candidata
admitida no âmbito do referido concurso, porquanto se considerou
que esta reúne todos os requisitos legais para provimento do cargo de
direcção intermédio de 2.º grau — chefe de divisão, possuindo o per-
fil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço
correspondente à respectiva unidade orgânica, cuja nota relativa ao
currículo profissional e académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Vanda Lúcia Tavares dos Santos;
Data de nascimento — 3 de Outubro de 1967.

Habilitações literárias — licenciada em História, pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, em 1991; frequência de pós gradua-
ção História Regional e Local, na Universidade de Lisboa; frequência
de mestrado em História Medieval, na Universidade de Lisboa.

Carreira e actividade profissional — contratada a termo certo Câ-
mara Municipal da Amadora entre Abril de 1994 a Abril de 1995;
contratada como prestadora de serviços na Câmara Municipal da Ama-
dora entre Março de 1993 e Março de 1994 e entre Abril de 1995 e
Março de 1998; nomeada como técnica superior 2.ª classe, na Câma-
ra Municipal da Amadora, em 27 de Março de 1996; nomeada como
técnica superior de 1.ª classe, na Câmara Municipal da Amadora, em
1 de Abril de 2000; chefe da Divisão de Cultura Desporto e Juventu-
de, desde 15 de Outubro de 2002.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184258

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, na sequência de processo de

selecção para o cargo de chefe da Divisão de Aprovisionamento, aberto
por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público e no jornal A Ca-
pital, de 5 de Novembro de 2004, nomeei (por meu despacho da pre-
sente data e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro), a Dr.ª Maria Isabel da Silva Nunes, em comissão de
serviço, pelo período de três anos, candidata admitida no âmbito do
referido concurso, porquanto se considerou que esta reúne todos os
requisitos legais para provimento do cargo de direcção intermédio de
2.º grau — chefe de divisão, possuindo o perfil pretendido para pros-
seguir as atribuições e objectivos do serviço correspondente à respec-
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tiva unidade orgânica, cuja nota relativa ao currículo profissional e
académico se publica em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Maria Isabel da Silva Nunes;
Data de nascimento — 20 de Setembro de 1943.

Habilitações literárias — licenciada em Auditoria Contabilística pelo
ISCAL, em 1994.

Carreira e actividade profissional — técnica oficial de contas, ins-
crita na Câmara dos Técnicos Oficias de Contas; ingresso na carreira
técnica de contabilidade e administração, na Câmara Municipal da
Amadora, em 25 de Fevereiro de 1988; chefe da Divisão de Aprovi-
sionamento, na Câmara Municipal de Cascais entre 28 de Novembro
de 1994 e 31 de Maio de 2002; chefe da Divisão de Aprovisiona-
mento, na Câmara Municipal da Amadora, desde 7 de Junho de 2002.

26 de Agosto de 2005. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área de Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000184260

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.º 54/2005
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se públi-
co que, por despacho do signatário de 6 de Outubro de 2005, foram
nomeadas Iolanda da Conceição Pamplona Alves dos Santos, Maria
João Ficher Correia da Silva, Ângela Maria Macedo Martins e Ana
Maria Andrade da Costa Moules Fontes, para a categoria de assisten-
te administrativo especialista.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Pedro
Parreira Cardoso. 1000293238

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 67/05-VHT
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico superior de 2.ª classe de planeamento
regional e urbano.

Nomeação

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 3 de Outubro de 2005 e decorrente do respectivo concurso,
nomeei para o lugar de técnico superior de 2.ª classe de planeamento
regional e urbano, o candidato:

Carlos Alberto Pereira Diogo.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

3 de Outubro de 2005. — A Vereadora, em regime de permanên-
cia, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000293272

Aviso n.º 68/05-VHT
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de engenheiro técnico civil de 2.ª classe

Nomeação

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 3 de Outubro de 2005 e decorrente do respectivo concurso,
nomeei para o lugar de engenheiro técnico civil de 2.ª classe, o can-
didato:

João António Laranjeiro da Silva.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

3 de Outubro de 2005. — A Vereadora, em regime de permanên-
cia, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

1000293273

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Aviso
Concurso externo de ingresso

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 29 de Agosto de 2005, se encontra aberto pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso,
nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para
provimento de um lugar da categoria e carreira de auxiliar adminis-
trativo, do grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal deste muni-
cípio.

2 — Validade do concurso — o concurso visa exclusivamente o
preenchimento da vaga mencionada, caducando com o seu preenchi-
mento.

3 — Conteúdo funcional — o constante do Despacho n.º 04/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

4 — Local de trabalho — área do município de Castanheira de Pêra.
5 — Serviço a que se destina — Divisão de Planeamento, Obras,

Urbanismo e Ambiente.
6 — Remuneração base — será a correspondente à categoria, nos

termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro: escalão 1,
índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de
405,96 euros.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes para a administração local.

7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Gerais — os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função a que se candidata e ter cumprido as leis
da vacinação obrigatória.

7.2 — Especiais — escolaridade obrigatória.
8 — Formalização de candidaturas — mediante requerimento, diri-

gido ao presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pêra, en-
tregue na Secção de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sita
na Praça do Visconde de Castanheira de Pêra, 3280-017 Castanheira
de Pêra, pessoalmente ou através de carta registada, com aviso de
recepção, expedido dentro do prazo de apresentação de candidaturas.

9 — Dos requerimentos devem constar, sob pena de exclusão, os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, morada completa,
número, data, validade e serviço emissor do bilhete de identi-
dade, número fiscal de contribuinte e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Pedido para ser admitido ao concurso e identificação do

mesmo, mediante indicação do número, série e data do Diá-
rio da República onde se encontra publicado o presente
aviso;

d) Declaração, em alíneas separadas, no próprio requerimento,
sob compromisso de honra, de que reúne os requisitos gerais
de admissão ao concurso e de provimento em funções públi-
cas previstos na alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de qual o grau de
incapacidade e tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção (no caso de
deficiente).

9.1 — Documentos que deverão obrigatoriamente acompanhar o
requerimento:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte
fiscal;

b) Certificado comprovativo das habilitações literárias.
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10 — As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso serão excluídas.

11 — Métodos de selecção:
11.1 — Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: prova

escrita de conhecimentos gerais de natureza teórica e entrevista pro-
fissional de selecção, ambas classificadas de 0 a 20 valores.

11.1.1 — Prova escrita de conhecimentos gerais de natureza teó-
rica — terá a duração de uma hora e trinta minutos, sendo permitido
consultar legislação para a sua realização, sendo interdita a utilização
de manuais anotados, considerando-se excluídos os candidatos que nela
obtenham classificação inferior a 9,5 valores. Esta prova visa avaliar
os níveis de conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício das funções a que se candidatam e versará matérias cons-
tantes dos seguintes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo De-

creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

11.1.2 — Entrevista profissional de selecção — terá a duração
aproximada de vinte minutos, destinando-se a avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos.

11.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

12 — Classificação final — será obtida através da média aritmética
simples, das classificações obtidas nos métodos de selecção referidos.

13 — Candidatos portadores de deficiência — nos termos do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos
com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %,
têm preferência em caso de igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

14 — A realização das provas terá lugar no dia, hora e local a marcar
oportunamente.

15 — A falta de comparência dos candidatos às provas determina
a sua exclusão do concurso.

16 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

17 — Júri do concurso:

Presidente — Bernardina Pais Macedo Vidal Tomás, chefe de
divisão.

Vogais efectivos:

Rui Manuel de Almeida e Silva, engenheiro assessor princi-
pal, o qual substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

Paula Maria Teixeira Santos Silva, técnica superior princi-
pal.

Vogais suplentes:

João Pedro Farinha Pegado, técnico superior de 1.ª classe —
gestão.

Ana Maria Ferra Campos Cavaca, técnica superior de
1.ª classe — gestão.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação.

30 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Pedro M.
Barjona Tomaz Henriques. 1000293267

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 149/2005-SRH
Requisição

Em cumprimento do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-

-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que a da Junta de
Freguesia de Sarzedas autorizou, por mais um ano, a requisição de
Margarete de Jesus Dias Laia Henriques, auxiliar de acção educativa,
do quadro daquela Junta, para exercer funções nesta Câmara Munici-
pal, no âmbito da acção educativa.

A referida requisição produz efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.

4 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão.
1000293258

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-

reador dos recursos humanos de 4 de Outubro de 2005, foram nomea-
dos a título provisório, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local,
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os candidatos classi-
ficados, no concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de operário qualificado (jardineiro) e um lugar de técnico pro-
fissional de 2.ª classe (medidor orçamentista), abertos por aviso data-
do de 15 de Abril de 2005, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 85, de 3 de Maio de 2005.

1.º José Francisco Silvestre Sousa — operário qualificado (jardi-
neiro) — 15 valores.

2.º Manuel Diogo Guerreiro — operário qualificado (jardineiro)
14,67 valores.

1.º Ricardo Jorge da Silva Fragoso — técnico profissional de
2.ª classe (medidor orçamentista) — 15,99 valores.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

4 de Outubro de 2005. — O Vereador dos Recursos Humanos,
Manuel Conceição Colaço. 1000293280

CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Outubro de 2005, e no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
procedi à reclassificação profissional dos seguintes funcionários, nos
termos das alíneas a) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 5.º do mesmo diploma:

Teresa Paula Moreira Garcia — auxiliar administrativo do grupo de
pessoal auxiliar, escalão 2, índice 137, para assistente adminis-
trativo do grupo de pessoal administrativo, escalão 1, índice 199.

João Manuel Marques das Neves — pedreiro principal do grupo
de pessoal operário qualificado, escalão 2, índice 204, para
técnico profissional de 1.ª classe, escalão 1, índice 222.

Vítor Manuel Bento da Conceição — leitor-cobrador de consu-
mos do grupo de pessoal auxiliar, escalão 4, índice 204, para
fiscal de leituras e cobranças, do grupo de pessoal auxiliar,
escalão 1, índice 244.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação do presente aviso.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, por força da alínea c) do
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

4 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Petisca Matias. 1000293284

CÂMARA MUNICIPAL DO CORVO

Aviso
Concurso externo de ingresso para duas vagas

de motorista de ligeiros e uma vaga de canalizador

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 4 de Outubro de 2005, foram nomeados para os
seguintes lugares:

João de Brito Mendonça Xavier, para um lugar de motorista de
ligeiros.
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Fábio Nuno Freitas Fraga, para um lugar de motorista de ligeiros.
Orlando Mendes Emílio, para um lugar de canalizador.

Na sequência do concurso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 119, de 23 de Junho de 2005.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Maria de
Fraga Greves. 1000293237

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 46/05
Luís Manuel Gil Fino Barreiros, vereador responsável pela gestão e

direcção de pessoal:

Torna público que, em cumprimento do despacho de 4 de Outubro
de 2005, e na sequência do concurso aberto pela ordem de serviço
n.º 5/2005, afixada nos Paços do Concelho, em 28 de Fevereiro de
2005, foi nomeado para o lugar de especialista de informática de grau 2,
nível 1 — grupo de pessoal de informática, o candidato classificado
em primeiro lugar:

João José Riço Nunes — 18 valores.

O candidato nomeado deve tomar posse do lugar no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
Isento de visto do Tribunal de Contas nos termos da conjugação do
n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

10 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, responsável pela Gestão de Pessoal, Luís Manuel Gil
Fino Barreiros. 3000184224

Aviso n.º 47/05
Luís Manuel Gil Fino Barreiros, vereador responsável pela gestão e

direcção de pessoal:

Torna público que, em cumprimento do despacho de 4 de Outubro
de 2005, e na sequência do concurso aberto pelo aviso n.º 13/05,
publicado na 3.ª série do Diário da República, em 31 de Março de
2005, foram nomeadas para os lugares de auxiliar de acção educati-
va — grupo de pessoal de apoio educativo, as candidatas classificadas
em primeiro lugar:

Maria Dulce Porfírio Mendes Vicente — 16,66 valores.
Ângela dos Santos Ferreira — 16 valores.

As candidatas nomeadas devem tomar posse dos lugares no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. Isento de visto do Tribunal de Contas nos termos da con-
jugação do n.º 1 do artigo 46.º, e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

10 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, responsável pela Gestão de Pessoal, Luís Manuel Gil
Fino Barreiros. 3000184225

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso
Transferência

Por meu despacho de 30 de Setembro de 2005 nomeei João André
Ameixa Brinquete, motorista de pesados do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Elvas, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para idêntico lugar do quadro de pesso-
al da Câmara Municipal do Entroncamento, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2005.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000293255

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para técnico supe-

rior de 1.ª classe (comunicação social e relações pú-
blicas).

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 4 de Outubro de 2005, se procedeu à

nomeação de Ana Rita Silva Mendes Rafael, para o lugar de técnico
superior de 1.ª classe — comunicação social e relações públicas, na
sequência do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado
de 7 de Junho de 2005.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

4 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000293275

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

Aviso n.º 69
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

19 de Setembro de 2005, e no uso da competência delegada na área
de recursos humanos, se procedeu à reclassificação profissional dos
funcionários Paulo Batista Félix de Almeida e Vítor Joaquim da Costa
Dias, auxiliares de serviços gerais, escalão 5, índice 170, e escalão 2,
índice 137, respectivamente em auxiliares técnicos de análises, esca-
lão 1, índice 199, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Os candidatos estão dispensados do período probatório a que se
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

Os candidatos deverão proceder à aceitação do referido lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

As presentes nomeações não carecem de fiscalização prévia pelo
Tribunal de Contas.

22 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Abílio
José Ferreira da Silveira. 3000184216

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso
Direito à carreira — nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 27 de Abril de 2005, no uso da competên-
cia própria que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeado definitivamente o
técnico superior de 1.ª classe, Carlos Alberto David dos Santos Lopes
(que exerceu o cargo de chefe da Divisão Administrativa e Financeira,
em regime de substituição, no período de 12 de Agosto de 2002 a 9 de
Março de 2003 e em comissão de serviço, no período de 10 de Março
de 2003 a 4 de Abril de 2005) e que adquiriu entretanto o direito à
promoção, para a categoria imediata de técnico superior principal,
escalão 1, índice 510, com efeitos reportados a 9 de Outubro de 2003.

A presente nomeação é efectuada ao abrigo do disposto no n.º 1 do
artigo 30.º e n.os 1 e 2 do artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, encontrando-se o mesmo funcionário em efectividade de fun-
ções de deputado à Assembleia da República desde 5 de Abril de 2005.

[Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
artigo 114.º, n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

27 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando Ma-
nuel da Conceição Manata. 3000184202

Aviso
Concurso interno geral de acesso

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos de 30 de
Setembro de 2005, proferido no exercício da competência que lhe é
conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, se encontra aberto, nos termos dos artigos 27.º e
28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente no Diário
da República, o seguinte concurso:

Um lugar de tesoureiro principal,

existente no quadro de pessoal do município de Figueiró dos Vinhos,
publicado no apêndice n.º 39 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 44,
de 2 de Abril de 2001.
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2 — Legislação aplicável — o concurso rege-se pela legislação re-
gulamentar da matéria, designadamente o disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

4 — Local de trabalho — Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos.

5 — Composição do júri:

Presidente — Dr. Pedro Miguel David dos Santos Lopes, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais efectivos:

1.º José Manuel Lucas Prior, técnico superior da área ad-
ministrativa e financeira da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2.º Fernando Mendes da Silva, técnico superior da área
administrativa e financeira da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Luís Manuel Rafael Silveirinha, técnico superior de
economia da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

2.º Engenheira Isabel Maria David Antunes, engenheira civil
municipal da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

6 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os métodos de selecção a
utilizar no presente concurso são a avaliação curricular com carácter
eliminatório e entrevista profissional de selecção.

6.1 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas as habilitações académicas, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

6.2 — Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

6.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados na escala de 0 a 20 e resultam da média aritmética
ou ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção, sen-
do que a entrevista profissional de selecção não pode ter um índice de
ponderação superior a qualquer dos restantes métodos de selecção, com
carácter eliminatório nos termos do n.º 1 do artigo 19.º e artigo 36.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.4 — De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponde-
ração da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vinhos, podendo ser entregue pessoalmente,
durante o período normal de expediente, na Secção de Pessoal, na
Praça do Município, 3260-408 Figueiró dos Vinhos, durante o prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação deste aviso, ou reme-
tido pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção, para o
citado endereço, considerando-se, neste caso, tempestivamente apre-
sentado se tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado.

8 — Dos requerimentos deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

8.1 — Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade com indicação do termo da validade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, có-
digo postal e número de telefone).

8.2 — Habilitações literárias e profissionais.
8.3 — Identificação do serviço a que pertence, carreira e catego-

ria, tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na função
pública e classificação de serviço dos últimos três anos, comprovada
pelo serviço a que pertencem desde que não sejam funcionários da
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

8.4 — Identificação completa do concurso, indicando a referência
e nome do cargo ao qual se candidata, assim como ao número, página
e data do Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso de abertura.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos de curriculum vitae, detalhado, elaborado de acordo com o n.º 2 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado.

9 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis no ponto 8.3 do número anterior
determinam a exclusão do concurso.

10 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a indi-
cação de elementos ou a apresentação de documentos comprovativos
de factos por eles referidos que possam relevar para a apreciação do
seu mérito.

11 — A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
autoridades competentes para eventual procedimento penal.

12 — A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

13 — O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

14 — A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel da Conceição Manata. 3000184204

Aviso
Concurso interno geral de acesso

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos de 30 de
Setembro de 2005, proferido no exercício da competência que lhe é
conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, se encontra aberto, nos termos dos artigos 27.º e
28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente no Diário
da República, o seguinte concurso:

Um lugar de assistente administrativo especialista,

existente no quadro de pessoal do município de Figueiró dos Vinhos,
publicado no apêndice n.º 39 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 44,
de 2 de Abril de 2001.

2 — Legislação aplicável — o concurso rege-se pela legislação re-
gulamentar da matéria, designadamente o disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

4 — Local de trabalho — Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos.

5 — Composição do júri:

Presidente — Dr. Pedro Miguel David dos Santos Lopes, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais efectivos:

1.º José Manuel Lucas Prior, técnico superior da área ad-
ministrativa e financeira da Câmara Municipal de



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 202 — 20 de Outubro de 2005 22 895

Figueiró dos Vinhos, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2.º Dr. Luís Manuel Rafael Silveirinha, técnico superior de
economia, da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais suplentes:

1.º Fernando Mendes da Silva, técnico superior da área
administrativa e financeira da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos.

2.º Engenheira Isabel Maria David Antunes, engenheira civil
municipal da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

6 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os métodos de selecção a
utilizar no presente concurso são a avaliação curricular com carácter
eliminatório e entrevista profissional de selecção.

6.1 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas as habilitações académicas, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

6.2 — Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

6.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados na escala de 0 a 20 e resultam da média aritmética
ou ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção, sen-
do que a entrevista profissional de selecção não pode ter um índice de
ponderação superior a qualquer dos restantes métodos de selecção, com
carácter eliminatório nos termos do n.º 1 do artigo 19.º e artigo 36.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.4 — De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponde-
ração da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vinhos, podendo ser entregue pessoalmente,
durante o período normal de expediente, na Secção de Pessoal, na
Praça do Município, 3260-408 Figueiró dos Vinhos, durante o prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação deste aviso, ou reme-
tido pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção, para o
citado endereço, considerando-se, neste caso, tempestivamente apre-
sentado se tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado.

8 — Dos requerimentos deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

8.1 — Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade com indicação do termo da validade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, có-
digo postal e número de telefone).

8.2 — Habilitações literárias e profissionais.
8.3 — Identificação do serviço a que pertence, carreira e catego-

ria, tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na função
pública e classificação de serviço dos últimos três anos, comprovada
pelo serviço a que pertencem desde que não sejam funcionários da
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

8.4 — Identificação completa do concurso, indicando a referência
e nome do cargo ao qual se candidata, assim como ao número, página
e data do Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso de abertura.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos de curriculum vitae, detalhado, elaborado de acordo com o n.º 2 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado.

9 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis no ponto 8.3 do número anterior
determinam a exclusão do concurso.

10 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a indi-
cação de elementos ou a apresentação de documentos comprovativos
de factos por eles referidos que possam relevar para a apreciação do
seu mérito.

11 — A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
autoridades competentes para eventual procedimento penal.

12 — A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

13 — O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

14 — A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel da Conceição Manata. 3000184205

Aviso
Concurso externo de ingresso

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos de 30 de Se-
tembro de 2005, proferido no exercício da competência conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data de publicação do presente no Diário da Repú-
blica, o seguinte concurso externo de ingresso para preenchimento
de um lugar do quadro de pessoal do município de Figueiró dos Vi-
nhos:

Um lugar de operário-qualificado — jardineiro,

existente no quadro de pessoal do município de Figueiró dos Vinhos,
publicado no apêndice n.º 39 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 78,
de 2 de Abril de 2001.

2 — Legislação aplicável — o concurso rege-se pela legislação re-
gulamentar da matéria, designadamente o disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

4 — Local de trabalho — área do município de Figueiró dos Vi-
nhos.

5 — Conteúdo funcional — inerente à respectiva categoria, cons-
tante da alínea d) — grupo de pessoal operário — semiqualificado —
jardineiro, do Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 — Remuneração e condições de trabalho — o vencimento é o
previsto no escalão 1, índice 139, da tabela do Regime Geral da Fun-
ção Pública. Relativamente às regalias sociais e condições de traba-
lho, são aplicáveis as normas genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

7 — Requisitos legais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — poderão candidatar-se todos os indiví-

duos que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas satisfa-
çam os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
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f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 — Requisitos especiais — podem concorrer os indivíduos que
até ao termo do prazo de entrega das candidaturas sejam detentores
da escolaridade obrigatória e de comprovada formação ou experiên-
cia profissional, adequada ao exercício da respectiva profissão, de
duração não inferior a dois anos (artigo 12.º da Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho).

8 — Composição do júri:

Presidente — Dr. Pedro Miguel David dos Santos Lopes, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Luís Manuel Rafael Silveirinha, técnico superior de
economia da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

2.º Engenheiro Manuel da Conceição Paiva, engenheiro
técnico da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira Isabel Maria David Antunes, engenheira civil
municipal da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

2.º José Manuel Lucas Prior, técnico superior da área ad-
ministrativa e financeira da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos.

9 — Os métodos de selecção a utilizar são: prova prática de co-
nhecimentos específicos e entrevista profissional de selecção.

9.1 — A prova prática de conhecimentos específicos, terá a dura-
ção de trinta minutos, e versará sobre os seguintes temas, de acordo
com o conteúdo funcional: numa área de 2 m2 faz a preparação pré-
via do terreno, cavando, despedrando, substituindo a terra fraca por
terra arável e aplica estrume, adubos e ou correctivos, quando neces-
sário. Espalha e enterra sementes para arrelvamento, nivela o terre-
no e posteriormente compacta a apara a relva.

9.2 — Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados na escala de 0 a 20 e resultam da média aritmética
simples das classificações obtidas nos métodos de selecção tendo as
provas carácter eliminatório de per si.

9.4 — De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponde-
ração da entrevista profissional de selecção, da prova escrita de co-
nhecimentos gerais e da prova prática, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vinhos, podendo ser entregue pessoalmente,
durante o período normal de expediente, na Secção de Pessoal, na
Praça do Município, 3260-408 Figueiró dos Vinhos, durante o pra-
zo de 10 dias úteis a contar da data de publicação deste aviso, ou
remetido pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção,
para o citado endereço, considerando-se, neste caso, tempestiva-
mente apresentado se tiver sido expedido até ao termo do prazo
fixado.

11 — Dos requerimentos deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade com indicação do termo da validade
e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação completa do concurso, indicando a referência

e nome do cargo ao qual se candidata, assim como ao nú-
mero, página e data do Diário da República onde se encon-
tra publicado o presente aviso de abertura;

d) Declaração, sob compromisso de honra no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas, de que possui os requisitos ge-
rais de admissão ao concurso a que se refere o n.º 7 do pre-
sente aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com de-
ficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiên-
cia, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo. Os candidatos devem, ainda, mencionar no requeri-
mento de admissão todos os elementos necessários ao cumprimento
do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

13 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos de admissão exigíveis determinam a exclusão do
concurso.

14 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para a apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais se-
rão considerados se devidamente comprovados;

b) Fotocópia do documento das habilitações literárias e profis-
sionais;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

15 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a indi-
cação de elementos ou a apresentação de documentos comprovativos
de factos por eles referidos que possam relevar para a apreciação do
seu mérito.

16 — A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
autoridades competentes para eventual procedimento penal.

17 — A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

18 — O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

19 — A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

20 — Menção a que se refere o Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março: em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, 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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel da Conceição Manata. 3000184206

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado, nos ter-

mos do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, e alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, o seguinte contrato de tarefa:

Elisa dos Santos Abrantes Figueiredo — auxiliar de acção educa-
tiva — jardim-de-infância de Vila Nova de Tazem.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Setembro de 2005. — O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000184208

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Nomeação em comissão de serviço extraordinária

Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro, presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 17 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presi-
dente do município da Guarda, de 6 de Outubro de 2005, foi o funcio-
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nário Carlos Alberto Carrajola Aragonêz, fiel de mercados e feiras,
posicionado no escalão 7, índice 222, nomeado em comissão de ser-
viço extraordinária, na carreira de encarregado de parques desporti-
vos e ou recreativos, escalão 1, índice 244.

A nomeação em comissão de serviço extraordinária foi-o ao abri-
go do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, pelo período de seis meses, findo o qual, e se for
revelada aptidão, será o nomeado reclassificado.

Este deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis após
publicação do presente aviso.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José da
Trindade Pereira Guerreiro. 3000184207

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Aviso
Nomeação

Para efeitos 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, faz-se público que, por meu despacho de 3 de
Outubro de 2005, foi nomeado António Manuel Simões de Oliveira,
no lugar de técnico superior de gestão e organização de 1.ª classe, do
grupo de pessoal técnico superior, na sequência do respectivo con-
curso interno de acesso limitado.

O candidato acima referido deverá tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

3 de Outubro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000293271

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Despacho
Nomeação

Recrutamento para provimento de um lugar de chefe
de Divisão de Edifícios e Equipamentos — selecção e nomeação

Considerando que:
Terminou o prazo para apresentação de candidaturas ao cargo de

chefe de Divisão de Edifícios e Equipamentos, aberto por aviso publi-
cado no jornal Correio da Manhã, a 1 de Setembro, em conformida-
de com o estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, aplicável à administração local por força do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Durante o prazo estabelecido para o efeito se verificou apenas a
apresentação de uma candidatura, em nome de Silvério António da
Silva Gonçalves Guerreiro.

O candidato reúne os requisitos legais definidos no artigo 20.º da
Lei n.º 2/2004 e no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, para o
exercício de cargos dirigentes, detendo, ainda, o perfil e a experiência
profissionais adequados ao exercício do cargo de chefe de Divisão de
Edifícios e Equipamentos, como se evidencia através do currículo
anexo ao presente despacho.

Determino, 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, e pelo
n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com
o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação
do licenciado Silvério António da Silva Gonçalves Guerreiro para o
cargo de chefe de Divisão de Edifícios e Equipamentos, em comissão
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos
de tempo.

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 a
partir do dia 23 de Setembro de 2005.

Nota curricular

Silvério António da Silva Gonçalves Guerreiro, licenciado em En-
genharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico, desde 1997.

De 1996 a 1999 — actividade privada como director técnico, di-
rector de produção e director de obras.

Professor contratado na Escola Secundária de Loulé, no ano lecti-
vo de 1999-2000.

De 1999 até à presente data — engenheiro do quadro da Câmara
Municipal de Loulé, no Departamento de Obras Municipais.

De 2003 até 2005 — coordenador da Divisão de Edifícios e Equi-
pamentos.

Desde 1 de Agosto de 2005 — chefe de Divisão de Edifícios e
Equipamentos, em regime de substituição.

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000293259

Despacho
Nomeação

Recrutamento para provimento de um lugar de chefe de Divi-
são de Loteamentos e Infra-Estruturas — selecção e nomea-
ção.

Considerando que:
Terminou o prazo para apresentação de candidaturas ao cargo de

chefe de Divisão de Loteamentos e Infra-Estruturas, aberto por aviso
publicado no jornal Diário de Notícias, a 1 de Setembro, em confor-
midade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, aplicável à administração local por força do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Durante o prazo estabelecido para o efeito, se verificou apenas a
apresentação de uma candidatura, em nome de Nuno Manuel Caetano
Guerreiro.

O candidato reúne os requisitos legais definidos no artigo 20.º da
Lei n.º 2/2004, e no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, para o
exercício de cargos dirigentes, detendo, ainda, o perfil e a experiência
profissionais adequados ao exercício do cargo de chefe de Divisão de
Loteamentos e Infra-Estruturas, como se evidencia através do currí-
culo anexo ao presente despacho.

Determino, 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, e pelo
n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com
o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação
do licenciado Nuno Manuel Caetano Guerreiro para o cargo de chefe
de Divisão de Loteamentos e Infra-Estruturas, em comissão de servi-
ço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.

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 a
partir do dia 23 de Setembro de 2005.

Nota curricular

Nuno Manuel Caetano Guerreiro, licenciado em Arquitectura, pela
Universidade Lusíada, desde 1994, inscrito na Associação dos Arqui-
tectos Portugueses.

Até 1995 — actividade privada como projectista.
De 1995 até à presente data — arquitecto do quadro da Câmara

Municipal de Loulé, no Departamento de Urbanismo.
Desde 1 de Agosto de 2005 — chefe de Divisão de Loteamentos e

Infra-Estruturas, em regime de substituição.

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000293260

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de

26 do corrente mês, deferi, em conformidade com o disposto no ar-
tigo 3.º do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, o
pedido do regresso antecipado ao serviço de licença sem vencimento,
por um ano, em que se encontrava o funcionário desta Câmara Mu-
nicipal, António Paulo dos Santos Correia, técnico profissional (cons-
trução civil), principal, devendo retomar funções no dia 17 do próxi-
mo mês de Outubro.

28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000293276

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso
Nomeação

Torna-se público, em cumprimento do disposto no artigo 39.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que foi homologada a lista de
classificação final da estagiária a que se refere o concurso externo de
ingresso publicado no aviso n.º 6/SRH/2003, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 253, de 31 de Outubro de 2003.
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Mais se torna público que, por meu despacho de 30 de Setembro de
2005, e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada definitivamente para
o lugar de técnica superior de 2.ª classe, com licenciatura em Psico-
logia Clínica e de Aconselhamento — Vanda Raquel Mansinho Serra.

A interessada deverá tomar posse do respectivo lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente em Exercício, José An-
tónio dos Santos Almeida. 1000293270

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares na categoria de calceteiro principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 27 de Setembro de 2005, usando da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, se encontra aberto concurso interno de acesso geral para
provimento de dois lugares na categoria de calceteiro principal,
pertencente ao grupo de pessoal de operário qualificado, pelo pra-
zo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nas seguin-
tes condições:

1 — O concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98 supracitado e
pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Ao concurso poderão candidatar-se funcionários que obede-
çam aos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, citado, que exerçam funções nos serviços e organismos
da administração local, que possuam, pelo menos, três anos de ser-
viço efectivo na categoria de calceteiro, com a classificação de ser-
viço não inferior a Bom, nos termos do já citado Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

3 — O vencimento é o correspondente à referida categoria, nos
termos do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, actualiza-
do pelo Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março, presentemente fi-
xado em 647,01 euros (índice 204, escalão 1) e as condições de tra-
balho e regalias sociais são as vigentes para os funcionários da
administração local.

4 — As funções a desempenhar são as descritas na alínea d), n.º 3 —
grupo de pessoal operário qualificado, do Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

5 — O local de trabalho será na área do município de Mangualde.
6 — Trata-se de um concurso interno de acesso geral, por se veri-

ficar a situação prevista no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e é válido apenas para o preenchimento de dois
lugares vagos existentes, na categoria de calceteiro principal, perten-
cente ao grupo de pessoal operário qualificado, nos termos da alínea a)
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já referido.

7 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. António Albuquerque e Castro de Oliveira, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. António Manuel Pais Silva, vereador, que substituirá o
presidente na suas faltas ou impedimentos, e engenheiro
António Agnelo Almeida Esteves Figueiredo, vereador.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Costa e Silva, chefe de divisão,
e engenheiro Alfredo Raul Garcia Mendes Ferreira, chefe
de divisão.

8 — Na selecção dos concorrentes o método a utilizar será a ava-
liação curricular, sendo-lhe atribuída uma classificação de 0 a 20 va-
lores.

a) A avaliação curricular (Ac) destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área do presente concurso, tendo como

base a análise do respectivo currículo profissional, considerando e
ponderando, de acordo com a exigência da função, a habilitação aca-
démica de base, a formação e aperfeiçoamento profissional e a expe-
riência profissional, bem como a classificação de serviço.

9 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da se-
guinte fórmula classificativa definida pelo júri do concurso.

10 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo as respec-
tivas fórmulas classificativas, constam de acta de reunião do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 — Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000, de
1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do Esta-
do e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se
que: em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

12 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode ser
remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pessoal-
mente, contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Largo do
Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, de acordo com o seguinte modelo,
podendo ser utilizado papel normalizado formato A4, ou modelo
próprio existente nesta Câmara:

... (nome completo), ... (estado civil), filho de ... e de ...,
nascido em ... de ... de 19 ..., natural de ..., freguesia de ..., con-
celho de ..., portador do bilhete de identidade n.º ..., emitido em
.../.../..., pelo centro de identificação civil e criminal de ..., resi-
dente em ... (morada e código postal), telefone ..., contribuinte
fiscal n.º ..., com a profissão de ..., vem requerer a admissão ao
concurso interno de acesso geral para provimento de dois luga-
res na categoria de calceteiro principal, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º ..., de .../.../...

Declara, sob o compromisso de honra, que:

... (situação precisa em que se encontra relativamente aos re-
quisitos gerais a que se refere o n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, citado).

Mais declara ... (este item só deverá ser preenchido no caso
de possuir algo que considere passível de constituir motivo de
preferência legal, o qual, todavia, só será tido em consideração
pelo júri se devidamente comprovado).

Pede deferimento.

... (localidade e data)

... (assinatura)

13 — Documentos que devem acompanhar o requerimento de ad-
missão, sob pena de exclusão: fotocópia do bilhete de identidade,
currículo profissional, datado e assinado.

13.1 — Pelos serviços competentes deverá ser emitida uma decla-
ração, na qual conste, de forma inequívoca, a categoria actual, a na-
tureza do vínculo, o tempo de serviço e classificação de serviço ob-
tida em cada um dos últimos três anos.

14 — Os requerimentos e os documentos antes referidos serão
apresentados até ao 10.º dia útil, contado a partir da publicação do
presente aviso, no Diário da República, se entregues pessoalmente.
No caso de serem enviados pelo correio, com aviso de recepção, aten-
der-se-á à data do registo.

15 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão afixadas na Secção de Pessoal e no átrio do edifício
dos Paços do Concelho de Mangualde e serão notificados os candida-
tos de acordo com o estipulado nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do refe-
rido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os casos.

16 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,

em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

18 — Em tudo o mais não previsto, o concurso reger-se-á pelas
disposições legais aplicáveis.

27 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000184211
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Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar na categoria de técnico generalista de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 27 de Setembro de 2005, usando da com-
petência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto concurso interno
de acesso geral para provimento de uma vaga na categoria de técnico
generalista de 1.ª classe, pertencente ao grupo de pessoal técnico, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nas
seguintes condições:

1 — O concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e 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, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

2 — Ao concurso poderão candidatar-se funcionários que obede-
çam aos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, citado, que exerçam funções nos serviços e organismos da
administração local, que possuam, pelo menos, três anos de serviço
na categoria de técnico generalista de 2.ª classe, com a classificação
de serviço de Bom, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do
já citado Decreto-Lei n.º 404-A/98, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 — O vencimento é o correspondente à categoria, nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, observado, em cada
caso, o disposto na Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de Janeiro, cujo
1.º escalão, índice 340, está presentemente fixado em 1078,34 euros,
e as condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes para os
funcionários da administração local.

4 — As funções a desempenhar consistem em exercer funções de
estudo, aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação é conhe-
cimentos profissionais adquiridos através de curso superior, de acordo
com o referido no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 — O local de trabalho — edifício da Câmara Municipal de Man-
gualde.

6 — Trata-se de um concurso interno de acesso geral, por se veri-
ficar a situação prevista no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e destina-se ao preenchimento de um lugar vago
existente, na categoria de técnico generalista de 1.ª classe, perten-
cente ao grupo de pessoal técnico, nos termos da alínea a) do ar-
tigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já referido.

7 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. António Albuquerque e Castro de Oliveira, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Agnelo Almeida Esteves Figueiredo,
vereador, que substituirá o presidente na suas faltas ou
impedimentos, e Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes,
chefe de Divisão Financeira.

Vogais suplentes:

Maria Isaura Alves Pita Esteves, chefe de divisão Adminis-
trativa, e Dr. António Manuel Pais Silva, vereador.

8 — Na selecção dos concorrentes será utilizado como método de
selecção a avaliação curricular (Ac), destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área do presente concurso, tendo como
base a análise do respectivo currículo profissional, ponderando, de
acordo com a exigência da função, a habilitação académica de base, a
formação e aperfeiçoamento profissional, a experiência profissional,
bem como a classificação de serviço. Esta prova será classificada de
0 a 20 valores.

9 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação de fórmula
definida pelo júri.

10 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 — Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000, de
1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do Esta-
do e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se
que: em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

12 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode ser
remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pessoal-
mente, contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Largo do
Dr. Couto, 3530 Mangualde, de acordo com o seguinte modelo, po-
dendo ser utilizado papel normalizado formato A4, ou modelo pró-
prio existente nesta Câmara:

... (nome completo), ... (estado civil), filho de ... e de ...,
nascido em ... de ... de 19 ..., natural de ... freguesia de ..., con-
celho de ..., portador do bilhete de identidade n.º ..., emitido em
.../.../..., pelo centro de identificação civil e criminal de ..., resi-
dente em ... (morada e código postal), telefone ..., contribuinte
fiscal n.º ..., com a profissão de ..., vem requerer a admissão ao
concurso interno de acesso geral, destinado ao provimento de
uma vaga na categoria de técnico generalista de 1.ª classe, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º ...,
de .../.../...

Mais declara ... (este item só deverá ser preenchido no caso
de possuir algo que considere passível de constituir motivo de
preferência legal, o qual, todavia, só será tido em consideração
pelo júri se devidamente comprovado).

Pede deferimento.

... (localidade e data)

... (assinatura)

13 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, de fotocópia do bilhete de iden-
tidade e currículo profissional.

13.1 — Pelos serviços competentes deverá ser emitida uma decla-
ração, na qual conste, de forma inequívoca, a categoria actual, a na-
tureza do vínculo, o tempo de serviço e classificação de serviço ob-
tida em cada um dos últimos três anos.

14 — Os requerimentos e os documentos antes referidos serão
apresentados até ao 10.º dia útil, contado a partir da publicação do
presente aviso, no Diário da República, 3.ª série, se entregues pesso-
almente. No caso de serem enviados pelo correio, com aviso de re-
cepção, atender-se-á data do registo.

15 — A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Pessoal e no átrio do edifício dos Paços do
Concelho de Mangualde e serão notificados os candidatos de acordo
com o estipulado nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98, consoante os casos.

16 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,

em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

18 — Em tudo o mais não previsto, o concurso reger-se-á pelas
disposições legais aplicáveis.

27 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000184213

Aviso
Concurso interno geral de ingresso para provimento de

três lugares na categoria de assistente de acção edu-
cativa nível 1.

Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de
Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do Estado e
da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que:
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente 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.

Dando ainda cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o
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estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º, no presente concurso, o candidato
com deficiência tem preferência, em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

1 — Assim, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 29 de Setembro de 2005, usando da
competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, se encontra aberto concurso interno geral
de ingresso para provimento de três lugares na categoria de assis-
tente de acção educativa nível I, pertencente ao grupo de pessoal de
apoio educativo, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, nas seguintes
condições:

2 — O concurso rege-se pelos Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

3 — Ao concurso poderão candidatar-se indivíduos que satisfaçam
cumulativamente os seguintes requisitos de admissão, até ao termo do
prazo de candidaturas fixado no presente aviso:

3.1 — Requisitos gerais — os mencionados no artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, já referido, nomeadamente, ter nacionalidade
portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei especial ou conven-
ção internacional; ter 18 anos completos; ter cumprido os deveres
militares ou de serviço cívico, quando obrigatório; não estar inibido
do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das
funções a que se candidata; possuir a robustez física e o perfil psíquico
indispensáveis ao exercício da função; ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

3.2 — Requisito especial — possuir, no mínimo o ensino secundá-
rio ou equiparado (12.º ano de escolaridade), de acordo com o ar-
tigo 3.º, os n.os 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 241/2004, de 30 de Dezem-
bro, conjugado com o artigo 13.º de Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de
Julho.

3.3 — O provimento definitivo na carreira de assistente de acção
educativa faz-se após período probatório de um ano, o qual integra a
formação inicial prevista no anexo IV do Decreto-Lei n.º 184/2004,
de 29 de Julho.

3.4 — A falta de aproveitamento na formação inicial referida no
número anterior implica a cessação da comissão de serviço e o re-
gresso ao lugar de origem.

4 — O local de trabalho será nos jardins de infância do concelho
de Mangualde, sendo o vencimento o correspondente à categoria,
nos termos do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho, extensivo
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 241/2004, de 30 de De-
zembro, fixado presentemente em 631,15 euros (índice 199, esca-
lão 1).

5 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as des-
critas no anexo III do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho.

6 — O concurso é válido e destina-se ao preenchimento de três
lugares vagos existentes nesta categoria, caducando com o respectivo
preenchimento, nos termos do n.º 4 do artigo 10.º do já citado De-
creto-Lei n.º 204/98.

7 — Na selecção dos concorrentes serão utilizados os seguintes
métodos, cada um deles classificados de 0 a 20 valores: prova teóri-
co-oral de conhecimentos, entrevista profissional de selecção e ava-
liação curricular.

7.1 — A prova teórico-oral de conhecimentos (Ptoc), destina-se a
avaliar o nível de conhecimentos académicos e profissionais dos can-
didatos exigíveis para o exercício da categoria a que se candidatam,
terá a duração máxima de quarenta minutos, sendo eliminatória para
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores e
versará sobre os seguintes temas:

I — Quadro das Competências e Regime Jurídico de Funciona-
mento dos Órgãos dos Município e das Freguesias — Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro;

II — Estatuto Disciplinar do Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezem-
bro;

III — Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

IV — Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

V — Regime Jurídico do Pessoal não Docente dos Estabeleci-
mentos de Educação ou de Ensino Públicos — Decreto-Lei
n.º 184/2004, de 29 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 241/2004, de 30 de Dezembro.

7.2 — Entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados e
considerados os seguintes factores:

a) Capacidade de comunicação e expressão;
b) Responsabilidade e sentido de organização;
c) Iniciativa e interesse;
d) Relacionamento interpessoal;
e) Motivações para o exercício da função.

7.3 — A avaliação curricular (Ac) destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo pon-
derados de acordo com a exigência da função, a habilitação acadé-
mica de base, a formação e aperfeiçoamento profissional e a experi-
ência profissional.

8 — Na classificação final e consequente ordenação final dos can-
didatos, adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, conside-
rando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação final
inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da seguinte
fórmula classificativa definida pelo júri do concurso:

CF =
 2 × Ptoc + Ac + Eps

4

8.1 — Para o efeito serão adoptados os critérios de apreciação e
ponderação também definidos pelo júri do concurso.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo as respec-
tivas fórmulas classificativas, constam de acta de reunião do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

9 — O júri do concurso terá a seguinte constituição, podendo vir a
ser alterado nos termos da lei:

Presidente — engenheiro António Agnelo Almeida Esteves Fi-
gueiredo, vereador.

Vogais efectivos:

Dr. António Manuel Pais Silva, vereador que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Dr.ª Ana
Sofia Silva Marques Vaz, técnica superior de 1.ª classe de
serviço social.

Vogais suplentes:

Dr.ª Lúcia Manuela Silva de Amaral, técnica superior de
2.ª classe, de psicologia, e Maria Isaura Alves Pita Este-
ves, chefe de Divisão Administrativa.

10 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode ser
remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pessoal-
mente, contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Largo do
Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, de acordo com o seguinte modelo,
podendo ser utilizado papel normalizado formato A4, ou modelo
próprio existente nesta Câmara:

... (nome completo), ... (estado civil), filho de ... e de ...,
nascido em ... de ... de 19..., natural de ... freguesia de ..., con-
celho de ..., portador do bilhete de identidade n.º ..., emitido em
.../.../..., pelo centro de identificação civil e criminal de ..., resi-
dente em ... (morada e código postal), telefone ..., contribuinte
fiscal n.º ..., com a profissão de ..., vem requerer a admissão ao
concurso interno geral de ingresso para provimento de três luga-
res na categoria de assistente de acção educativa nível I, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º ..., de
.../.../...

Declara, sob o compromisso de honra, que:

... (situação precisa em que se encontra relativamente aos re-
quisitos gerais a que se refere o n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98. citado).

Mais declara ... (este item só deverá ser preenchido no caso
de possuir algo que considere passível de constituir motivo de
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preferência legal, o qual, todavia, só será tido em consideração
pelo júri se devidamente comprovado).

Pede deferimento.

... (localidade e data)

... (assinatura).

11 — Documentos que devem acompanhar o requerimento de ad-
missão, sob pena de exclusão: fotocópia do bilhete de identidade,
fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias, e cur-
rículo profissional, datado e assinado;

12 — Os requerimentos e os documentos antes referidos serão
apresentados até ao 10.º dia útil, contado a partir da publicação do
presente aviso, no Diário da República, se entregues pessoalmente.
No caso de serem enviados pelo correio, com aviso de recepção, aten-
der-se-á à data do registo.

13 — A publicação das listas dos candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final, será feita nos termos do estipulado nos arti-
gos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98, con-
soante os casos.

14 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,

em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

16 — O local, data e hora da realização das provas, será oportuna-
mente comunicado aos candidatos.

29 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000184209

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 49/2005
Nomeação definitiva

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por meu despacho
datado 30 de Setembro de 2005, e ao abrigo do disposto no artigo 37.º,
n.º 5, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável ao pessoal dirigente das
câmaras municipais por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, conjugado com os artigos 3.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 34/93, de 13 de Fevereiro, e artigo 18.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de Setembro, o técnico superior en-
genheiro civil Joaquim Manuel Rodrigues Costa, foi nomeado na
categoria de engenheiro civil assessor principal, escalão 2, índi-
ce 770, com 1 ano, 11 meses e 24 dias, com efeitos a partir desta
data em que cessa funções em cargos dirigentes nesta Câmara
Municipal.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000293283

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 4 de Outubro de 2005, e no uso da
competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, foi nomeado para o lugar de técnico principal —
engenheiro civil do quadro desta Câmara Municipal o seguinte can-
didato, aprovado em concurso interno geral de acesso, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 146, de 1 de
Agosto de 2005:

José Alberto Melo de Morais Pinheiro Gonçalves.

O candidato deverá assinar o termo de aceitação no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 1000293274

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de dois

lugares de técnico profissional de biblioteca e documen-
tação, do grupo de pessoal técnico-profissional, do qua-
dro de pessoal.

Lista de candidatos admitidos e excluídos

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que no concurso em epí-
grafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 14 de Julho
de 2005, e publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 151, de 8 de
Agosto do mesmo ano, foram admitidos os seguintes candidatos:

Candidatos admitidos:

Dora Marques Vitória.
Isabel Margarida Salvador Belchior Raimundo Martins.
Maria do Rosário de Oliveira Mendes Fernandes Ramos.
Maria Fernanda da Cunha Leal.
Rui Miguel Gorjão Teófilo.
Sara Cristina Teles de Brito Fernandes.
Sérgio Manuel Ramos Silva.
Susana Isabel Garrido Barreiros.
Teresa Alexandra Dantas da Silva.
Vanda Maria Faia Baptista.

Candidatos excluídos:

Carlos Manuel Veladas Guedes. (a)
Fernanda Isabel Vaqueiro Mendes. (a)
Isabel Cristina Madaleno Matos. (a) (b)
João Pedro Leal Costa. (a)
José António Mendes Raposo. (a)
Marta Sílvia Barroca Massano Contente. (a)
Regina Maria Ribeiro. (a)
Vera Lúcia Rijo Rodrigues. (a)

(a) Não possuem os requisitos exigidos na alínea d) do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 30 de Dezembro.

(b) Não elaborou o requerimento de acordo com o nosso aviso de
abertura do referido concurso e não o assinou, não assinou o curricu-
lum vitae.

Mais declara, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, que a aplicação dos métodos de selecção a que se re-
fere o n.º 12 do aviso de abertura do concurso se realizarão no dia
24 de Outubro de 2005, pelas 10 horas, na sala de reuniões da Câmara
Municipal.

14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000293264

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Aviso
Concurso de interno geral de acesso para provimento

de um lugar de operário principal (canalizador)

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente datado de 29 de Setembro de 2005, foi nomeado para o lugar
acima identificado o candidato abaixo mencionado:

Américo Joaquim Pereira Vasques — operário principal (canali-
zador).

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

29 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
José Gomes Rodrigues. 1000293268

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 33/2005-RH
Concurso externo de ingresso para provimento de quatro

lugares de operário semiqualificado (cantoneiro)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
21 de Setembro de 2005, nomeei, provisoriamente, nos termos do
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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, para quatro lugares de operário semiqualificado (cantoneiro),
os candidatos abaixo indicados, na sequência do concurso menciona-
do em epígrafe, aberto por aviso datado de 12 de Maio de 2005,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de 15 de Junho
de 2005:

José Augusto da Silva Teixeira.
Salvador Girão Ferreira.
João José Gonçalves Mota.
José da Silva Sousa

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000184199

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso
1 — Para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/

99, de 25 de Junho, conjugado com o artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por meu despacho de
autorização de 26 de Julho de 2005, proferido no exercício da com-
petência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para preen-
chimento de um lugar de técnico de informática do grau 2, nível 1,
para o Departamento Administrativo e Financeiro, do quadro priva-
tivo do pessoal desta Câmara Municipal, publicado no apêndice
n.º 118 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 10 de Setembro
de 1999, e alterado pelo quadro publicado no apêndice n.º 101 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 175, de 31 de Julho de 2002.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 — Prazo de validade — o concurso destina-se ao preenchimento
da presente vaga e cessa com o seu provimento.

4 — Local de prestação do trabalho — área do concelho de Moura.
5 — Conteúdo funcional — desempenho de funções na área funcio-

nal de infra-estruturas tecnológicas, nomeadamente, instalar compo-
nentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servido-
res, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e
suporte lógico utilitário, assegurando a respectiva manutenção e ac-
tualização; gerar e documentar as configurações e organizar e manter
actualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e utiliza-
ção dos sistemas e suportes lógicos de base, e ainda as demais funções
previstas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

6 — Remuneração e condições de trabalho — 1490,65 euros, 1.º es-
calão, índice 470, conforme mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 97/
2001, de 26 de Março, ou o que resultar da aplicação do n.º 2 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março. As condições
de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes e apli-
cáveis aos funcionários e agentes da administração local.

7 — Requisitos gerais de admissão — podem candidatar-se ao pre-
sente concurso os interessados que reúnam, até ao termo do prazo
fixado para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais previs-
tos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 — É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, desde que declarem, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação em que se encontrem relativamente
a cada uma delas.

9 — Requisitos especiais — podem candidatar-se ao presente con-
curso os funcionários que reúnam os requisitos previstos no n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

10 — Apresentação de candidaturas — as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento redigido em folhas de papel nor-
malizado A4, devidamente assinado e entregues pessoalmente no
Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou remetidas pelo correio, com
aviso de recepção e expedidas até ao prazo fixado no n.º 1 deste avi-

so. As candidaturas devem ser dirigidas ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Moura, Praça de Sacadura Cabral, 7860-207 Moura, solici-
tando a admissão a concurso, com referência expressa ao Diário da
República onde consta a publicação do presente aviso e do qual de-
vem constar os seguintes elementos: nome, estado civil, profissão,
residência. Conjuntamente com a candidatura, deve ser apresentada
fotocópia do bilhete de identidade. Os candidatos podem utilizar o
requerimento tipo, ao dispor no gabinete acima mencionado e no site
da Câmara Municipal em: www.cm-moura.pt.

10.1 — Junto do Gabinete de Atendimento ao Munícipe, na Secção
de Pessoal, pelo telefone 285250400, extensão 203, ou e-mail:
cmmoura@cm-moura.pt podem os interessados obter mais informações.

10.2 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes ele-
mentos:

a) Certificado de habilitações literárias ou outro documento
equivalente;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado com indica-
ção das tarefas desenvolvidas pelos candidatos ao longo da
sua actividade profissional e respectivos tempos de perma-
nência;

c) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional, com indicação da sua duração;

d) Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou organis-
mo a que se encontra vinculado, especificando o tempo de
serviço na carreira e na função pública.

10.3 — Os candidatos podem especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só podem ser
tidas em consideração se devidamente comprovadas.

10.4 — Os documentos e as declarações passadas pelos serviços ou
organismos deverão ser sempre autenticados, sob pena de não serem
considerados.

10.5 — Os candidatos funcionários deste serviço ficam dispensa-
dos de apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
especiais de admissão desde que estes se encontrem arquivados nos
seus processos individuais.

10.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

11 — Métodos de selecção — prova escrita de conhecimentos es-
pecíficos, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

A prova escrita de conhecimentos específicos, tem carácter elimi-
natório.

12 — Programa da prova escrita de conhecimentos específicos:
conceitos sobre estruturas de dados, organizações e suportes de infor-
mação, configuração de postos de trabalho e apoio ao utilizador, sis-
temas operativos, UNIX, Windows 95/98/2000/NT 2000, Server,
conceitos de hardware de computadores pessoais, servidores de redes,
noções de segurança e privacidade de sistemas de informação e co-
nhecimentos práticos de informática (processadores de texto, base de
dados e folhas de cálculo), noções de redes e protocolos de comuni-
cações e administração de sites, design e desenvolvimento.

13 — Bibliografia aconselhada:
Loureiro, Paulo — Windows 2000 Server, Lisboa: FCA — Editora

Informática; Loureiro, Paulo — TCP/IP em Redes Microsoft, Lisboa:
FCA — Editora Informática; Ferreira, Jorge — Segurança dos Siste-
mas da Informação, Lisboa: Instituto de Informática; Mould,
Clifford — O Sistema Operativo Unix, Lisboa: Editorial Presença.

14 — Duração da prova escrita de conhecimentos específicos — a
prova escrita de conhecimentos específicos terá a duração de uma
hora e trinta minutos.

15 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise dos currículos profissionais e ponderará a habilitação aca-
démica de base, a formação profissional e a experiência profissional
e ainda a classificação de serviço, nos termos descritos nas alíneas a),
b) e c) do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

Os factores de apreciação serão os seguintes: motivação profissio-
nal; sentido crítico; expressão e fluência verbal e qualidade da expe-
riência profissional.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri, a qual
pode ser facultada aos candidatos a seu pedido.

18 — Sistema de classificação final — a classificação final será ex-
pressa de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples da clas-
sificação obtida pelos candidatos nos respectivos métodos de selecção.
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19 — Lista dos candidatos — a lista dos candidatos admitidos e
excluídos bem como a lista de classificação final serão afixadas e
publicitadas nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 33.º,
34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
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, e 97/
2001, de 26 de Março.

21 — Constituição do júri:

Presidente — Joaquim José Lopes Cadeirinhas, chefe da Divisão
de Gestão Administrativa e Recursos Humanos.

1.º vogal efectivo — Vítor Manuel Cantiga Afonso Ourives, téc-
nico superior principal — engenharia de máquinas.

2.º vogal efectivo — Palmira da Conceição Prazeres Martins, es-
pecialista de informática do grau 1 da Câmara Municipal de Beja.

1.º vogal suplente — Benta Mestre Moita Tiago, chefe de sec-
ção.

2.º vogal suplente — Feliciana Maria Limpo Capa Nunes Fialho,
chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

27 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000293257

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 meu
despacho datado do dia 28 de Setembro de 2005, foi nomeado, defi-
nitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico superior — assessor
principal — médico veterinário, 1.º escalão, índice 710, Francisco
Maria Derriça Mendes, oportunamente aprovado no concurso inter-
no de acesso limitado para provimento do cargo acima referido, do
quadro privativo do pessoal desta Câmara Municipal, aberto por meu
despacho datado do dia 23 de Dezembro de 2004 e publicado no local
de trabalho no dia 16 de Maio de 2005.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o interessado tem um prazo de 20 dias úteis, a contar
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.)

28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000293254

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso
Em cumprimento da deliberação da Assembleia Municipal de Ovar,

tomada em sua sessão de 16 de Setembro de 2005, torna-se público
que aquele órgão aprovou um voto de louvor à assistente administra-
tiva principal desta Câmara Municipal, Maria de Fátima Rocha Al-
meida Oliveira.

29 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Al-
ves de Oliveira. 3000184220

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

30 de Setembro de 2005, nomeei para a categoria de agente munici-
pal de 1.ª classe, da carreira de polícia municipal do grupo de pessoal
técnico-profissional, o candidato Antero António Sousa Teixeira,
posicionado em 1.º lugar na lista de classificação final, do concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de agente muni-
cipal de 1.ª classe da carreira de polícia municipal do grupo de pessoal
técnico-profissional, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 140, de 22 de Julho de 2005. O nomeado deverá
aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República. (Não carece de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000293263

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se
público que, por meu despacho datado do dia 21 de Setembro de
2005, foi nomeada, definitivamente, nos termos dos n.os 3 do ar-
tigo 4.º, e 8 do artigo 6.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, na categoria de técnico profissional especia-
lista (técnico adjunto de biblioteca e documentação), do grupo de
pessoal técnico-profissional, escalão 1, índice 269 a que corresponde
o valor de 853,16 euros, Natércia Rodrigues Lopes, oportunamente
aprovada em concurso interno de acesso geral para provimento do
cargo acima referido, do quadro privativo do pessoal desta Câmara
Municipal, aberto por meu despacho datado de 28 de Junho de 2005 e
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 139, de 21 de Julho
de 2005.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, o interessado tem o prazo de 20 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, para aceitação de nomeação. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João José
de Carvalho Taveira Pinto. 1000293281

Aviso
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público
que, por meu despacho datado do dia 21 de Setembro de 2005, foram
nomeados, definitivamente, nos termos dos n.os 3 do artigo 4.º, e 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
na categoria de operário principal (operador de estações elevatórias
de tratamento ou depuradouras), do grupo de pessoal de operário al-
tamente qualificado, António Martins Esteves — escalão 1, índice 233,
José Eurico Carrilho de Bastos Isidro — escalão 3, índice 254, Ma-
nuel David Godinho dos Santos — escalão 3, índice 254, Francisco
Miguel Narciso Salgueiro — escalão 1, índice 233, e Francisco José
Dionísio Alves Ferro — escalão 1, índice 233, oportunamente apro-
vados em concurso interno de acesso geral para provimento de cinco
lugares do cargo acima referido, do quadro privativo de pessoal desta
Câmara Municipal, aberto por meu despacho datado de 30 de Maio
de 2005 e publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 122, de
28 de Junho de 2005.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, os interessados tem o prazo de 20 dias úteis, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para
aceitação de nomeação. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João José
Carvalho Taveira Pinto. 1000293282

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/

99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Mu-
nicipal do Porto vai proceder à discussão pública do projecto de lo-
teamento do prédio sito no quarteirão definido pela Rua de Fernandes
Tomás, 506 a 574, Rua da Alegria, 231 a 287, e Travessa das Almas,
2 a 76, freguesia de Santo Ildefonso, a qual terá início no 9.º dia útil
e término no 25.º dia útil após publicação.

O processo de loteamento encontra-se disponível para consulta,
todos os dias úteis, na Direcção Municipal de Urbanismo sita na Pra-
ça do General Humberto Delgado, 266, 2.º, Porto.

15 de Setembro de 2005. — O Director do Departamento de Li-
cenciamento, Salubridade e Fiscalização (com competência delegada
pela ordem de serviço n.º 43/03, publicada no Boletim Municipal,
n.º 3513, de 14 de Agosto de 2003, e ordem de serviço n.º 18/03/
DMU, publicada no Boletim Municipal, n.º 3495, de 4 de Abril de
2003), José Duarte. 1000292418
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Edital n.º 46/2005
Período de discussão pública

António José Lima Costa, presidente da Câmara Municipal de São
João da Pesqueira:

Torna público o pedido de operação de loteamento urbano com
obras de urbanização em área abrangida por Plano Director Munici-
pal, em nome de Valdemar Júlio Azevedo, a levar a efeito no lugar da
Cruzinha, Espinho, freguesia e concelho de São João da Pesqueira.

A Câmara Municipal de São João da Pesqueira procede à abertura
de um período de discussão pública da operação de loteamento urbano
com obras de urbanização em área abrangida por Plano Director
Municipal, conforme previsto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

Mais se informa que o período de discussão pública da operação de
loteamento urbano com obras de urbanização em área abrangida por
Plano Director Municipal é de 15 dias, com início 8 dias após a pu-
blicação do presente auto no Diário da República (apêndice, 3.ª sé-
rie), podendo os interessados consultar o respectivo processo na Di-
visão de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Municipal, sito na
Avenida do Marquês de Soveral, 18, São João da Pesqueira.

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 edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

E eu, Domingos Coutinho Pereira Maduro, chefe da Divisão de
Obras Particulares e Serviços Urbanos, o subscrevi.

3 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 1000293252

CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL

Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de engenheiro técnico civil de 1.ª classe

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de
7 de Setembro de 2005, foi nomeada Maria Helena Milho Passari-
nho, para o lugar de engenheira técnica civil de 1.ª classe, do quadro
de pessoal do município de Sardoal, na sequência do concurso em
epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 129, de 7 de
Julho de 2005.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso.

8 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 1000293266

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meus despachos de
14 de Setembro de 2005, foram nomeadas Paula Cristina Martins Alves
e Fernanda do Carmo Dias Salgueiro Jorge Correia, para os lugares de
técnicas profissionais especialistas — desenhador e secretariado, res-
pectivamente, do quadro de pessoal do município de Sardoal, na se-
quência dos concursos internos de acesso limitado, abertos por avisos
de 3 de Junho de 2005.

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso.

15 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Constantino Moleirinho. 1000293265

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para fiscal

municipal principal — um lugar

No uso de competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republica-

da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que adaptou à
administração local o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho profe-
rido em 7 de Outubro de 2005, decidi abrir o concurso em epígrafe,
de harmonia com os pontos seguintes:

1 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado 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, alterado
e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Prazo de validade do concurso — esgota-se com o provimento
do lugar.

3 — Prazo para apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

4 — Requisitos especiais de admissão — os mencionados na
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

5 — Forma de apresentação de candidatura — mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Sátão, código
postal 3560-154 Sátão, enviado pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado, ou entregue pessoal-
mente na Divisão Administrativa e Financeira, Sector de Pessoal, desta
Câmara.

6 — Elementos que devem constar no requerimento: nome, estado
civil, filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade, bem como o serviço que o emitiu e respectiva
validade, número fiscal de contribuinte, residência, telefone e refe-
rência ao presente aviso, com identificação do Diário da República
onde o mesmo foi publicado.

7 — Documentação que deve acompanhar o requerimento, sob
pena de exclusão do concurso:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Curriculum vitae detalhado e assinado;
c) Declaração emitida e autenticada pelo serviço ou organismo

de origem, especificando o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e a classificação de serviço,
reportada aos anos relevantes para efeitos de promoção, bem
como o escalão e índice em que o(a) funcionário(a) se en-
contra posicionado(a).

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara, são
dispensados da apresentação dos documentos que constem dos res-
pectivos processos individuais, devendo apresentar, contudo, o do-
cumento constante da alínea b) do presente número.

8 — Métodos de selecção:

a) Prova teórica oral de conhecimentos;
b) Avaliação curricular.

8.1 — A prova de conhecimentos, com a duração máxima de
30 minutos, será pontuada de 0 a 20 valores e versará a matéria se-
guinte:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

8.2 — Os candidatos admitidos ao concurso serão notificados para
realização da prova de conhecimentos, através da forma que se mos-
trar mais adequada, das previstas no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por remissão do n.º 2 do artigo 35.º
do mesmo diploma legal.

8.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta resultante de reunião do
júri do concurso, a qual será facultada sempre que solicitada no Sector
de Pessoal desta Câmara Municipal pelos legítimos interessados e para
efeito de consulta, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 — Publicação das listas — a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas nos ter-
mos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no edifício dos Paços do
Município.

10 — Constituição do júri:

Presidente — engenheiro Carlos de Almeida Gonçalves, chefe de
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos.
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Vogais efectivos:

José Carlos de Sousa Henriques, chefe de Divisão Adminis-
trativa e Financeira, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Dr. Domingos de Almeida Rodrigues, técnico generalista
principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Jorge Pereira Coutinho, chefe de Divisão de
Obras Municipais.

Dr.ª Carla Maria de Sousa Albuquerque Cabral, técnica su-
perior de 1.ª classe.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação. Despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade proferido em 1 de Março de 2000.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel de
Magalhães Cabral. 1000293261

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho profe-

rido no dia 7 de Outubro de 2005, decidi reclassificar profissional-
mente o funcionário desta Câmara, Alexandre Ferreira de Sousa, evo-
luindo da carreira/categoria de operário semiqualificado (cantoneiro),
escalão 2, índice 146, para a carreira/categoria de operário qualifica-
do (pintor), escalão 2, índice 151.

Esta decisão foi tomada ao abrigo dos diplomas legais seguintes:

Alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Artigo 3.º, alínea e) do artigo 2.º, e alínea a) do n.º 1, bem como
o n.º 2 do artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, que adaptou à administração local o Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

O interessado dispõe de 20 dias a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República para aceitar o novo cargo.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel de
Magalhães Cabral. 1000293262

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso n.º 154/2005/DAPU/DPU
Operação de loteamento de terreno

Lagoa de Albufeira — Castelo — Sesimbra

Discussão pública

Amadeu José Silva Penim, presidente da Câmara Municipal de Sesim-
bra:

Torna público que, nos termos n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, se irá proceder ao período de discussão pública do projecto
de loteamento de terreno sito em Lagoa de Albufeira, freguesia do
Castelo, concelho de Sesimbra, a que respeita o processo camarário
n.º 6/05, pertencente a José Esteves dos Santos Pires, e outros.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á no 8.º dia posterior à data da publicação no Diário da Repú-
blica.

Qualquer interessado poderá apresentar reclamações, observações
e sugestões sobre o projecto de loteamento em causa, as quais deve-
rão ser formuladas por escrito dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal e entregues no Serviço de Atendimento do Departamento
de Administração e Planeamento Urbanístico, Largo do Município,
4, Sesimbra, onde também poderão consultar o respectivo processo.

Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares do estilo.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 1000293246

Aviso n.º 155/2005/DAPU/DPU
Operação de loteamento de terreno

Almoínha — Castelo — Sesimbra

Discussão pública

Amadeu José Silva Penim, presidente da Câmara Municipal de Sesim-
bra:

Torna público que, nos termos n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, se irá proceder ao período de discussão pública do projecto
de loteamento de terreno sito em Almoínha, freguesia do Castelo,
concelho de Sesimbra, a que respeita o processo camarário n.º 1/05,
pertencente a Alcino António Mourão Teixeira, e outros.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á no 8.º dia posterior à data da publicação no Diário da Repú-
blica.

Qualquer interessado poderá apresentar reclamações, observações
e sugestões sobre o projecto de loteamento em causa, as quais deve-
rão ser formuladas por escrito dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal e entregues no Serviço de Atendimento do Departamen-
to de Administração e Planeamento Urbanístico, Largo do Municí-
pio, 4, Sesimbra, onde também poderão consultar o respectivo pro-
cesso.

Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares do estilo.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 1000293247

CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA

Aviso
Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-

mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe,
da carreira de técnico superior (arquitecto).

(Processo n.º 20/2005-SRH)

1 — Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por força e com
as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se pú-
blico que, por despacho do presidente da Câmara, de 14 de Setembro
de 2005, se encontra aberto concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, da carreira
de técnico superior (arquitecto), integrado no grupo de pessoal de
técnico superior do quadro de pessoal deste município.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para a vaga
em concurso, esgotando-se com o preenchimento do lugar.

3 — Conteúdo funcional — o definido no Despacho n.º 6871/2002,
do Secretário de Estado da Administração Local, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril de 2002, ou seja, exerce
com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e
aplicação de métodos e processos inerentes à sua qualificação profis-
sional, nomeadamente nos seguintes domínios de actividade: concep-
ção e projecção de conjuntos urbanos, edificações, obras públicas e
objectos, prestando a devida assistência técnica e orientação no de-
curso da respectiva execução; elaboração de informações relativas a
processos na área da respectiva especialidade, incluindo o planeamento
urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de projectos para
licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações
urbanísticas; colaboração na organização de processos de candidatura
a financiamentos comunitários, da administração central ou outros;
colaboração na definição das propostas de estratégia, de metodologia
e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e arquitectó-
nicas; coordenação e fiscalização na execução de obras; articula as
suas actividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas
do planeamento do território, arquitectura paisagista, reabilitação social
e urbana e engenharia.

4 — Local de trabalho — as funções correspondentes ao lugar
em concurso serão desempenhadas no edifício do município da
Trofa.

5 — Remuneração e condições de trabalho — o titular do lugar a
prover será remunerado pelo índice 460, escalão 1, constante do
anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que cor-
responde o vencimento ilíquido de 1427,52 euros, sendo-lhe aplicá-
vel, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as
normas genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.
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6 — Requisitos de admissão — são admitidos ao concurso apenas
os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais — os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais — os referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicáveis à administração local através do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — Prazo — o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso na 3.ª série do Diário da República.

7.2 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara, en-
tregues pessoalmente nos Serviços de Recursos Humanos, sitos no
Edifício Nova Trofa (pólo 2), ou remetidas através do correio, sob
registo e com aviso de recepção, para município da Trofa, Rua das
Indústrias, 393, 4785-624 Trofa, expedidas até ao termo do prazo
fixado no n.º 7.1, delas devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de telefo-
ne);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data de publicação do res-
pectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
da situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 — Documentos exigidos — o requerimento de admissão de-
verá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Declaração emitida pelo respectivo serviço comprovativa da
categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efectivo
na categoria, carreira e na Administração Pública, e especi-
ficação das tarefas inerentes ao posto de trabalho que ocupa;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte;
d) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candidato.

7.2.2 — Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documento falso, implica a participa-
ção à autoridade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

8.1 — 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.

8.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9 — Critérios/sistema de classificação.
9.1 — A classificação final dos candidatos será expressa numa es-

cala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das clas-
sificações obtidas em cada uma das operações de avaliação, traduzidas
na seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das reu-
niões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que as
solicitem.

10 — A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 — Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

12 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — 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.

14 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco Ferreira Souto, assessor, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Manuela Amaral da Silva Espojeira, técnica superior
de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheira Carla Maria Festa de Sousa Bailão, técnica su-
perior de 1.ª classe.

Engenheira Sílvia Regina Ferreira Gião, técnica superior
principal.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

15 de Setembro de 2005. — O Presidente do Júri, António Rodri-
gues da Costa Pontes. 1000293278

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que na sequência do meu

despacho datado de 29 de Setembro de 2005 e no uso da competência
que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, procedi à reclassificação profissional das funcionárias abai-
xo referenciadas, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro:

Ana Paula de Oliveira Gonçalves, da categoria auxiliar adminis-
trativo, escalão 1, índice 128, para a carreira de assistente
administrativo, na categoria de assistente administrativo, es-
calão 1, índice 199.

Susana Margarida Marques da Silva Martins, da categoria auxiliar
administrativo, escalão 1, índice 128, para a carreira de assis-
tente administrativo, na categoria de assistente administrati-
vo escalão 1, índice 199.

As funcionárias reclassificadas deverão aceitar o respectivo lugar
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto).

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Vítor Miguel
Martins Arnaut Pombeiro. 1000293269

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 68/DAGP/2005
Por despacho de 9 de Setembro de 2005, foram reclassificados ao

abrigo do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Fevereiro, e Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os seguintes funcionários:

Ana Cristina da Silva Gonçalves Aguiar — auxiliar administrati-
va, escalão 1, índice 128, para auxiliar de acção educativa, de
nível 1, escalão 1, índice 142.

António Augusto Ribeiro do Cima, operário qualificado (jardi-
neiro), escalão 5, índice 184, para auxiliar administrativo,
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mantendo o desenvolvimento indiciário da carreira de origem,
nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro.

António Amândio Ondas de Carvalho — operário semiqualifi-
cado (cantoneiro de vias municipais), escalão 8, índice 228,
para operário qualificado (cantoneiro de arruamentos), esca-
lão 8, índice 233.

José Ribeiro dos Santos — operário semiqualificado (cantoneiro
de vias municipais), escalão 8, índice 228, para operário qua-
lificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 8, índice 233.

José Luís Ferreira Martins — operário semiqualificado (canto-
neiro de vias municipais), escalão 7, índice 214, para operário
qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 7, índice 214.

Henrique Aires Peixoto — operário semiqualificado (cantoneiro
de vias municipais), escalão 6, índice 194, para operário qua-
lificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 6, índice 199.

Manuel Ferreira Carreira — operário semiqualificado (cantoneiro
de vias municipais), escalão 5, índice 181, para operário qua-
lificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 5, índice 184.

Manuel António Pimenta Gomes — operário semiqualificado
(cantoneiro de vias municipais), escalão 4, índice 165, para
operário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 4,
índice 170.

Alcides Matos Veiga — operário semiqualificado (cantoneiro de
vias municipais), escalão 5, índice 181, para operário qualifi-
cado (cantoneiro de arruamentos), escalão 5, índice 184.

José Avelino Gonçalves Lourenço — operário semiqualificado
(cantoneiro de vias municipais), escalão 5, índice 181, para
operário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 5,
índice 184.

António Fonte dos Santos — operário semiqualificado (canto-
neiro de vias municipais), escalão 5, índice 181 para operário
qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 5, índice 184.

Domingos Alves de Barros — operário semiqualificado (canto-
neiro de vias municipais), escalão 4, índice 165, para operário
qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 4, índice 170.

José António Fernandes Cleto — operário semiqualificado (can-
toneiro de vias municipais), escalão 3, índice 155, para ope-
rário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 3, índi-
ce 160.

Fernando Machado Coelho — operário semiqualificado (can-
toneiro de vias municipais), escalão 3, índice 155, para ope-
rário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 3, ín-
dice 160.

Rodrigo dos Santos Marcelino — operário semiqualificado (can-
toneiro de vias municipais), escalão 3, índice 155, para ope-
rário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 3, índi-
ce 160.

Everardo Martins Moreira — operário semiqualificado (canto-
neiro de vias municipais), escalão 6, índice 194, para operário
qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 6, índice 199.

Sebastião Gomes Rego — operário semiqualificado (cantoneiro
de vias municipais), escalão 5, índice 181, para operário qua-
lificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 5, índice 184.

José Augusto Azevedo do Cima — operário semiqualificado (can-
toneiro de vias municipais), escalão 4, índice 165, para ope-
rário qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 4, índi-
ce 170.

José Carlos Esteves Correia — operário semiqualificado (canto-
neiro de vias municipais), escalão 4, índice 165, para operário
qualificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 4, índice 170.

Faustino da Silva Soares — operário semiqualificado (cantoneiro
de vias municipais), escalão 4, índice 165, para operário qua-
lificado (cantoneiro de arruamentos), escalão 4, índice 170.

4 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 1000293279

JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para a categoria

de assistente administrativo especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia de 14 de Setembro de 2005, foi nomeada para
ocupar a vaga de assistente administrativa especialista, a candidata
Rosa Helena Lourenço Vieira Prudêncio, que obteve a classificação
final de 17,75 valores.

A aceitação do referido lugar deverá decorrer no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, Fernando San-
tiago Bernardo. 3000183184

JUNTA DE FREGUESIA DE POCEIRÃO

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de uma vaga de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da Jun-
ta de Freguesia de Poceirão de 12 de Setembro de 2005, foi nomeada,
após concurso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169, de
2 de Setembro de 2005, Dora Cristina Cansado Campião, para assis-
tente administrativa especialista do quadro desta Junta, a qual deverá
tomar posse no cargo no prazo de 20 dias contados, a partir da data da
publicação deste aviso. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, José da Cruz
Silvério. 3000182618

JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DO MONTE

Edital
Brasão, bandeira e selo

Gumesindo António Gomes, presidente da Junta de Freguesia de Vila-
rinho do Monte, do município de Macedo de Cavaleiros:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vilarinho do Monte, do município de Macedo de Cavalei-
ros, tendo em conta o parecer emitido em 8 de Abril de 2005, pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão do plenário de freguesia de 2 de Setembro de 2005:

Brasão — escudo de ouro, com um monte de verde, carregado
com um porco de prata, realçado de negro e animado de ver-
melho, rematado por uma construção castreja merlonada, de
vermelho, lavrada de prata. Coroa mural de prata de três tor-
res. Listel branco, com a legenda a negro: «VILARINHO do
MONTE»;

Bandeira — vermelha. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Vilarinho do Monte — Macedo de Cavaleiros».

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Junta, Gumesindo Antó-
nio Gomes. 3000184252

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-

nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra em sua reunião de 22 de Setembro de 2005, deliberou nome-
ar para a categoria de técnico de 1.ª classe — área de informática e
outras, o único candidato classificado no concurso interno de acesso
geral, António Lopes Coelho, aberto por deliberação de 3 de Março
de 2004 e publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de
6 de Maio de 2004.

28 de Setembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Manuel
Correia de Oliveira. 3000184261

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-

nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra em sua reunião de 4 de Outubro de 2005, deliberou contratar
em regime de contrato administrativo de provimento para a catego-
ria de técnico superior estagiário Raquel Maria Rodrigues Santos Vizeu,
Carla Susana Ferreira Mendes, Susana Cristina de Jesus Marcelino e
Patrícia Afonso Seabra Ferreira, classificados em 1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugar,
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respectivamente, no concurso externo de ingresso para técnico supe-
rior estagiário — outras licenciaturas, aberto por deliberação do con-
selho de administração de 6 de Outubro de 2004 e publicitado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 260, de 5 de Novembro de 2004.

6 de Outubro de 2005. — O Administrador-Delegado, Manuel Cor-
reia de Oliveira. 3000184262

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-

nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra em sua reunião de 4 de Outubro de 2005 e nos termos do
n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, de-
liberou aprovar a proposta onde consta que a funcionária Rita Joana
Fernandes Cardoso revelou aptidão para o exercício das funções de
técnico profissional de 2.ª classe, para que tinha sido nomeada em
comissão de serviço extraordinária por deliberação publicada no Diá-
rio da República, 3.ª série, de 7 de Março de 2005, sendo provida no
quadro de pessoal destes Serviços.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Outubro de 2005. — O Administrador-Delegado, Manuel Cor-
reia de Oliveira. 3000184263

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Instituto Português da Qualidade, I. P.

Rectificação
Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualifi-

cação de instalador de dispositivos limitadores de ve-
locidade n.º 101.99.96.6.057.

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de
dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.96.6.057, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 95, de 22 de Abril de 1996, a
marca de selagem da empresa passa a ser a publicada em anexo, fi-
cando as demais disposições do anteriormente publicado.

14 de Setembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, M. Duarte Figueira.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Rectificação
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de chefe de transportes mecânicos do grupo de
pessoal de chefia.

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso de concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de chefe de transportes
mecânicos do grupo de pessoal de chefia, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 173, de 8 de Setembro de 2005.

Assim, deve-se acrescentar no n.º 10.1:
«Questões relacionadas com o conteúdo funcional do lugar a

prover: constante do Despacho n.º 4/88, da Secretaria de Estado
da Administração Local e do Ordenamento do Território, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.»

28 de Setembro de 2005. — O Director-Delegado, Mário Rui Fer-
reira Monteiro. 3000184222

TRIBUNAL DA COMARCA DE LISBOA

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 193, de 7 de Outubro de 2005,

a p. 21 829, foi publicado com inexactidão um aviso do Tribunal da
Comarca de Lisboa, sob o n.º 3000183307. Assim, onde se lê «3.ª Vara
Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa» deve ler-se «7.ª Vara Cível
do Tribunal da Comarca de Lisboa — 3.ª Secção».

13 de Outubro de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000184308

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 190, de 3 de Outubro de 2005,

a p. 21 499, foi publicado com inexactidão um aviso referente à Câ-
mara Municipal de Leiria, sob o n.º 1000292509. Assim, no n.º 11,
onde se lê «a avaliação e classificarão dos candidatos» deve ler-se «a
avaliação e classificação dos candidatos», no n.º 11.1, onde se lê «pela
Declaração de Rectificação n.º 13/98, de 14 de Aposto,» deve ler-se
«pela Declaração de Rectificação n.º 13/98, de 14 de Agosto,» e onde
se lê «estabelece o Quadro de Transferência de Atribuições e Compe-
tências para as Autarquias;» deve ler-se «estabelece o Quadro de Trans-
ferência de Atribuições e Competências para as Autarquias Locais;».
No n.º 11.2, onde se lê «serão ponderadas as acções de formarão e»
deve ler-se «serão ponderadas as acções de formação e» e no n.º 13,
onde se lê «do Decreto-Lei n.º 204/93,» deve ler-se «do Decreto-Lei
n.º 204/98,». No anexo, onde se lê «Biblioteca Municipal Afonso Lo-
pes,» deve ler-se «Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira,» e onde
se lê «Centro Sistema Integrado de Internação Bibliográfica» deve ler-
-se «Centro Sistema Integrado de Informação Bibliográfica».

13 de Outubro de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
30001843073000183415
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ANAR — FÁBRICA DE TINTAS, VERNIZES E COLAS, S. A.
Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
ANAR — Fábrica de Tintas, Vernizes e Colas, S. A., com sede em
Ferreiros, Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, com o ca-
pital social de € 1 750 000, pessoa colectiva n.º 501171541, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial respectiva sob o
n.º 4387, para reunirem em assembleia geral, na sede social, no próxi-
mo dia 5 de Dezembro, pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. — Eleição dos novos órgãos sociais da sociedade
para o triénio de 2006-2008.

Nos termos do artigo 10.º do contrato de sociedade, só podem tomar
parte na assembleia os accionistas que tenham as suas acções deposi-
tadas no cofre social ou em instituições de crédito com a antecedên-
cia mínima de 10 dias em relação à data da assembleia, devendo, neste
último caso, ser apresentada declaração comprovativa até 5 dias antes
da mesma.

12 de Outubro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Arnaldo Sanfins da Silva. 3000184450

DOSOL HOTÉIS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convocam todos os accionistas da sociedade anónima Dosol Ho-
téis, S. A., com sede em Santa Eulália, Areias de São João, freguesia
e concelho de Albufeira, com o capital social de € 772 500, pessoa
colectiva n.º 501123342, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Albufeira sob o n.º 47, para uma assembleia geral que
terá lugar no Aparthotel Domínio do Sol, em Santa Eulália, na fre-
guesia e concelho de Albufeira, no dia 18 de Novembro de 2005, pelas
18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciação e votação da alteração ao artigo 15.º do contra-
to de sociedade;

2.º Eleição dos membros do conselho de administração;
3.º Redenominação e renominação do capital social;
4.º Apreciação e votação da constituição de ónus sobre o imó-

vel propriedade da sociedade para garantia do pagamento de
dívidas junto da Fazenda Pública e Segurança Social.

4 de Outubro de 2005. — O Presidente da Mesa, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000293333

LUSITÂNIA — COMPANHIA PORTUGUESA DE PESCA, S. A.
Sede social: Morraceira, 3080 Figueira da Foz

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz
sob o n.º 32, a fl. 34 do livro C-1.

Contribuinte n.º 500171084.

AVISO CONVOCATÓRIO

A Lusitânia — Companhia Portuguesa de Pesca, S. A., com sede
social em Morraceira, Figueira da Foz, com o capital social de
€ 250 000, matriculada sob o n.º 32 na Conservatória do Registo
Comercial da Figueira da Foz, convoca os Srs. Accionistas para a
assembleia geral ordinária, a realizar pelas 10 horas do dia 6 de De-
zembro de 2005, na Rua da República, 266, na Figueira da Foz, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e de fiscaliza-

ção da sociedade.

Participação e exercício do direito de voto

Podem participar na assembleia os accionistas possuidores de um
mínimo de 20 acções, a que corresponde um voto, registadas na so-
ciedade até 30 dias antes do designado para a assembleia.

Os accionistas possuidores de menor número de acções poderão
agrupar-se de forma a completar aquele mínimo, devendo fazer-se re-
presentar por um dos agrupados através de carta assinada por todos
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

10 de Outubro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Pereira da Costa. 3000184430

REBOPORT — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE REBOQUES MARÍTIMOS, S. A.

Sede: Rua da Gama, 2, freguesia e concelho de Sines

Capital social: € 1 372 000,50

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sines sob o n.º
833.

Pessoa colectiva n.º 504409425.

CONVOCATÓRIA

Adenda

Nos termos do artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais e
conforme solicitação da sociedade com a firma Remolcanosa Portu-
gal — Serviços Marítimos, S. A., na qualidade de accionista possuido-
ra de acções de mais de 5 % do capital social, na sequência da convo-
cação da assembleia geral da REBOPORT — Sociedade Portuguesa de
Reboques Marítimos, S. A., para o próximo dia 24 de Outubro, pelas
15 horas, na sede social, com a ordem de trabalhos constante da
convocatória publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 181, de
20 de Setembro de 2005, são introduzidos os seguintes pontos na or-
dem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre encontrarem-se prejudicados os n.os 1.º, 2.º,
3.º e 4.º da convocatória por as respectivas matérias terem
já sido objecto das pertinentes deliberações sociais;

2.º Deliberar sobre a publicação de acta da reunião.

14 de Outubro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia,
Henrique Abecassis. 3000184235

AVISOS

ALDEAMENTO DOS MORGADINHOS — SOCIEDADE
DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da República, 37, 3.º, Lisboa

Capital social: € 2 280 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4272.

Pessoa colectiva n.º 503305600.

Anúncio
Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, no qual se verificará, em relação a esta Sociedade, a
absorção por fusão da mesma pela sociedade Vila Sol III — Empreen-
dimentos Urbanísticos, S. A., continuando susceptíveis de consulta por
parte dos interessados, na sede social, o dito projecto e a documenta-
ção anexa, o que inclui cópia da acta da assembleia geral que procedeu
à referida aprovação.
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Mais se informa que os credores da Sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Luís Manuel
Figueiredo Dias — Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos.

3000184406

ALTO DO SEMINO — SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da República, 37, 3.º, Lisboa

Capital social: € 4 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4273.

Pessoa colectiva n.º 503332518.

Anúncio

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, através do qual, em relação a esta Sociedade, se veri-
ficará a absorção por fusão da mesma pela sociedade Vila Sol III —
Empreendimentos Urbanísticos, S. A., precedida de uma cisão de par-
te do seu património para ser incorporado na sociedade Vila
Sol II — Empreendimentos Turísticos, S. A., continuando susceptí-
veis de consulta por parte dos interessados, na sede social, o dito
projecto e a documentação anexa, o que inclui cópia da acta da
assembleia geral que procedeu à referida aprovação.

Mais se informa que os credores da Sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Luís Manuel
Figueiredo Dias — Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos.

3000184404

MORGADO REAL — SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da República, 37, 3.º, Lisboa

Capital social: € 2 715 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3103.

Pessoa colectiva n.º 503182788.

Anúncio

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, no qual se verificará, em relação a esta Sociedade, a
absorção por fusão da mesma pela sociedade Vila Sol III — Empreen-
dimentos Urbanísticos, S. A., continuando susceptíveis de consulta por
parte dos interessados, na sede social, o dito projecto e a documenta-
ção anexa, o que inclui cópia da acta da assembleia geral que procedeu
à referida aprovação.

Mais se informa que os credores da Sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Pedro José de
Albuquerque da Costa Alemão — Luís Manuel Figueiredo Dias.

3000184395

MORGADO DO SOL — SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da República, 37, 3.º, Lisboa

Capital social: € 3 660 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3102.

Pessoa colectiva n.º 503182770.

Anúncio
Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, no qual se verificará, em relação a esta Sociedade, a
absorção por fusão da mesma pela sociedade Vila Sol III — Empreen-
dimentos Urbanísticos, S. A., continuando susceptíveis de consulta por
parte dos interessados, na sede social, o dito projecto e a documenta-
ção anexa, o que inclui cópia da acta da assembleia geral que procedeu
à referida aprovação.

Mais se informa que os credores da Sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Pedro José de
Albuquerque da Costa Alemão — Luís Manuel Figueiredo Dias.

3000184397

VILA SOL II — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,

Alto do Semino, Vilamoura

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loulé sob o
n.º 4689.

Pessoa colectiva n.º 500095639.

Anúncio
Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, no qual se verificará, em relação a esta sociedade, a
incorporação por cisão-fusão de património cindido da sociedade Alto
do Semino — Sociedade de Promoção Turística e Imobiliária, S. A.,
continuando susceptíveis de consulta por parte dos interessados, na
sede social, o dito projecto e a documentação anexa, o que inclui cópia
da acta da assembleia geral que procedeu à referida aprovação.

Mais se informa que os credores da sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Luís Manuel
Figueiredo Dias — Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos.

3000184402

VILA SOL III — EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,

Alto do Semino

Capital social: € 15 050 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loulé sob o
n.º 4701.

Pessoa colectiva n.º 502573180.

Anúncio
Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que foi efectuado na conservatória
do registo comercial competente o averbamento ao registo do pro-
jecto de cisão-fusão e fusão anteriormente publicitado da deliberação
que o aprovou, no qual se verificará, em relação a esta sociedade, a
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absorção por fusão pela mesma das sociedades Alto do Semino — So-
ciedade de Promoção Turística e Imobiliária, S. A. (pós-cisão),
Aldeamento dos Morgadinhos — Sociedade de Promoção Turística e
Imobiliária, S. A., Morgado Real — Sociedade de Promoção Turística
e Imobiliária, S. A., e Morgado do Sol — Sociedade de Promoção
Turística e Imobiliária, S. A., continuando susceptíveis de consulta
por parte dos interessados, na sede social, o dito projecto e a docu-
mentação anexa, o que inclui cópia da acta da assembleia geral que
procedeu à referida aprovação.

Mais se informa que os credores da sociedade cujos créditos sejam
anteriores a esta publicação poderão deduzir, no prazo de 30 dias a
contar da data da mesma, oposição judicial à operação de cisão-fusão
e fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realiza-
ção dos seus direitos.

12 de Outubro de 2005. — Os Administradores: Luís Manuel
Figueiredo Dias — Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos.

3000184399

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO ROMENINGH
Certifico que, por escritura lavrada, hoje, no Cartório Notarial de

Guimarães, exarada de fl. 88 a fl. 89 do livro de notas n.º 8-A, foi
instituída uma fundação, denominada Fundação Romeningh, com sede

na Rua de São Paio, o Padroeiro, freguesia de Moreira de Cónegos,
concelho de Guimarães.

Que a Fundação tem como objecto:
a) Desenvolver actividades de natureza cultural, social, lúdica e até

desportiva, que se entendam como as mais adequadas à realização dos
seus fins, tomando como pontos de referência na escolha das suas
iniciativas e na dos respectivos destinatários;

b) Executar, promover ou patrocinar projectos em domínios de
natureza cultural, social, lúdica e até desportiva;

c) Realizar, promover ou patrocinar acções de formação e de de-
bate através de conferências, seminários e colóquios, contando com
o apoio de outras organizações/associações que estão no mesmo meio;

d) Realizar, promover ou patrocinar actividades, em especial as
dirigidas à juventude e crianças;

e) Prestar apoio às associações que desenvolvem a respectiva acti-
vidade, nas mais diversas vertentes, quer humana quer financeira;

f) Levar a efeito o desenvolvimento de programas relacionados
com as novas tecnologias de informação, criando parcerias com em-
presas;

g) Levar a efeito a campanha «Um cêntimo para um milhão»,
tendo em vista a comunidade nacional e internacional. Através de
um programa idealizado para o efeito, a Fundação pretende envolver
a comunidade nas suas actividades e ajudar da forma mais simples e
nada custosa, ao pagar € 0,01 mensalmente;

h) Estimular a cooperação social entre a comunidade portuguesa,
numa fase inicial, e mais tarde entender ramos a nível internacional.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Notária, Maria Odete Freitas Ri-
beiro. 3000183843
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

BRANQUINHA — MALHAS DA BRANCA, L.DA

Sede: Lugar de Barroca, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00044/670807; identificação de pessoa colectiva n.º 500047570;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 01/050722.

Certifico que, foi depositada na respectiva pasta a fotocópia da
escritura de 9 de Junho de 2005, fl. 61 do livro n.º 210-B, do Cartó-
rio Notarial da Murtosa, pela qual renunciou às funções de gerente
Flausino José Pereira da Silva em 9 de Junho de 2005.

Conferido, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Susana Martins Vital
Martins. 2009982193

AROUCA

PAIVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 903/
040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506939189.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977084

HERMIPREDIAL-MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 650/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 504712578.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2008790886

CAFÉ E MINI-MERCADO BRAZIL DE JOSÉ ALBERTO
TEIXEIRA & ANA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 791/
020405; identificação de pessoa colectiva n.º 506068390.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977181

ANTÓNIO S. SOUSA — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 696/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505516926.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010986040

MAFALDA GONÇALVES — CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 772/
020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505951916.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977130

ALUMISOARES — CONSTRUÇÕES EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 761/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505909758.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977165

MADEIRAS AROUQUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 671/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505307804.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977092

AVISTADA, CAFÉ, RESTAURANTE, SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 672/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505305704.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977106

JOAQUIM FERREIRA DE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 445/
141096; identificação de pessoa colectiva n.º 503875481.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2008790916

 M. O. D. P. — CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 698/
010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505603764.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010976282
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SOARES MAGALHÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 744/
011024, identificação de pessoa colectiva n.º 505781778.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977149

PAULO A. S. CARDOSO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 810/
020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506239942.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2008790789

TALHO GONÇALVES — CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 799/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 506133117.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2008767361

ALFREDO DE PINHO SEABRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 647/
001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505080885.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977157

HOTEL RURAL QUINTA DE NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 904/
040504; identificação de pessoa colectiva n.º 506271617.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010976045

GONÇALVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 342/
240393; identificação de pessoa colectiva n.º 502965819.

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.

4 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2008767299

TRANSPORTES — SOARES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00735/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505805057; inscri-
ção n.º 2.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe, objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 01/050601.
Designação de gerente.
Gerente designado: Paula Cristina Ferreira Gonçalves.
Data: 4 de Abril de 2005.

Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2008791297

MADAROUCA — MADEIRAS DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 270/
280990; identificação de pessoa colectiva n.º 502447052.

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.

9 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 2001447191

ALMEIDA, FREITAS E DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 187/
260183; identificação de pessoa colectiva n.º 501362487.

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.

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 2001446802

FARCIMAR — FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO
DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 230/
240589; identificação de pessoa colectiva n.º 502171090.

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.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010987560

PORTUGAL ALVES — PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 292/
190391; identificação de pessoa colectiva n.º 502547073.

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.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010462700

TALHO ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 430/
100496; identificação de pessoa colectiva n.º 503692417.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010977424
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AROUCONSTRÓI — CONSTRUÇÕES AMÉRICO
TEIXEIRA, IRMÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 434/
080596; identificação de pessoa colectiva n.º 503693618.

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.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 2010987551

ESPINHO

EMÍLIA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 01214/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503830313; entrada
n.º 20.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2010905156

IMAGIOLOGIA MÉDICA — DR. NELSON
DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00651/
890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502159952; entrada
n.º 21.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2001240600

OLIVEIRA BARROS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00427/
850125; inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 01/
050606.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a nomeação de José Manuel Pereira Pinto, para o cargo
de gerente.

Data da deliberação: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2007240670

TRANSPORTES J. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00913/
930223; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 01 e 02/050620.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a deslocação da sede para a Avenida 24, 789, Espinho e
a nomeação de Helena do Céu Oliveira Freitas, casada, para o cargo
de gerente.

Data: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905202

CARDOSO E LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00744/
901022; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/
050608.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva fotocópia da escri-
tura onde consta a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2007240688

OPORT GOLF CLUB

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00009/
010601; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/050623.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a eleição da direcção para o triénio de 2005-2007.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2004.
Presidente — Manuel Soares de Oliveira Violas; casado, residente

na Avenida da República, 2340, Praia da Granja, Valadares; vice-pre-
sidente — Maria Regina Guimarães Pereira Jordão, solteira, residente
na Rua do Marechal Saldanha, 846, Porto; Gonçalo Bettencourt Cor-
reia e Ávila, casado, residente na Rua da Conceição Fernandes, 385,
Vila Nova de Gaia; tesoureiro — Abel Alexandre Pinheiro e Silva
Santiago, solteiro, residente na Rua do Prior Manuel A. Fernandes, 2,
3.º, frente, Aveiro; vogais — José Maria Geraldes Pereira Dias de
Magalhães, solteiro, residente na Avenida da Boavista 1414, 4.º, es-
querdo, Porto; Manuel Mendonça Silva Carvalho, casado, residente
na Rua das Cegonhas, 16, Porto e Rui Manuel Vita de Lacerda Ma-
chado, casado, residente na Rua do 34 A, 994, rés-do-chão, Espinho;
conselho fiscal: presidente — Jorge Victor Holroyd Soares, viúvo,
residente na Rua de Alfredo Keil, 273, 4.º, esquerdo, Porto; secretá-
rio — José F. Pinto Burnay Pinto Nascimento, casado, residente na
Rua de Dr. Melo Leote, 12, 4.º, direito, Porto; conselheiro técni-
co — José António Resende Santos, casado, residente na Rua do Cam-
po Alegre, 1611, 4.º, direito, Porto.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante, em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905261

F. GOMES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 01415/
990409; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12;
números e datas das apresentações: 09/200506 e 02/270605.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a deslocação da sede social para a Avenida 24, 789,
Espinho e a nomeação de Helena do Céu Oliveira Freitas, casada, para
o cargo de secretário.

Data: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante, em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905237

J. ROCHA — ELECTRODOMÉSTICOS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00856/
920421; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 05 e 06/050620.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocopiada acta
onde consta a deslocação da sede para a Avenida 24, 789, Espinho e
a nomeação de Helena do Céu Oliveira Freitas, casada, para o cargo
de secretário.

Data: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante, em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905210



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 202 — 20 de Outubro de 200522 918

TELE ROCHA — GÁS, MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00340/
820503; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15;
números e data das apresentações: 07 e 8/200605.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a nomeação de Helena do Céu Oliveira Freita, casada,
para o cargo de secretário.

Data: 20 de Maio de 2005.
Deslocou a sede para a Avenida 24, 24, 789, Espinho.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante, em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905229

JOAQUIM ALBERTO PINTO DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00302/
810424; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15;
números e data das apresentações: 03 e 04/050620.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a deslocação da sede para a Avenida 24, 789, Espinho e
a nomeação de Helena do Céu Oliveira Freitas, casada, para o cargo
de gerente.

Data: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — Pela Conservadora, a Ajudante, em
exercício, Maria Isabel Torres Soares. 2010905199

JAIME MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00374/
830903; identificação de pessoa colectiva n.º 501251103; entrada
n.º E-23.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2010429230

LUSOEUSKAL — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02438/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507081064; entrada
n.º 24.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2010905601

M. & VIRGÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02230/
020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506152456; entrada
n.º 25.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2007241730

FILIPE RODRIGUES VITÓ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00026/
720403; identificação de pessoa colectiva n.º 500352976; entrada
n.º 26.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2010905180

JORGE ANDRÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02388/
040318; identificação de pessoa colectiva n.º 505373289; entrada
n.º 27.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2002388288

OLIVEIRA DO BAIRRO

LEVIGEST — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 721; identificação de pessoa colectiva n.º 504669770; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
050701.

Certifico que foi registado a recondução dos órgãos sociais para o
triénio de 2005-2007.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2009092023

VILLA VINEA — PRODUÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1000; identificação de pessoa colectiva n.º 503652784; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2009092120

EQUIARGUE — COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
E EQUIPAMENTOS DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 473; identificação de pessoa colectiva n.º 503049786; data do
depósito: 20050707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2009092112
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BEJA
ALMODÔVAR

EDUARDO & PAULA ESPÍRITO
SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 00117/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504134230;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/050627.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi dissolvida
e encerrada a liquidação da sociedade supra citada.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Fernandes Vilhena. 2001332130

CASTRO VERDE

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA CURRAL
DA ZORRA, L.DA

Sede: Alcaria do Coelho, freguesia de São Marcos
da Ataboeira, concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00158/020102, identificação de pessoa colectiva n.º 505897016;
data do depósito: 24062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano 2004.

24 de Junho de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007014963

IMOCASTRO — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Dom Afonso I, 50, vila, freguesia e concelho
de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00041/270591; identificação de pessoa colectiva n.º 502619694;
data do depósito: 22062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano 2004.

22 de Junho de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007014220

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO HERDADE
DA BARRIGOA, L.DA

Sede: Monte da Barrigoa, freguesia de Casével, concelho
de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00062/940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503137588;
data do depósito: 27062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano 2004.

27 de Junho de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007014971

MÉRTOLA

AGROMIRTIL — DESENVOLVIMENTO PROJECTOS
E CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00188/
000606; identificação de pessoa colectiva n.º 505006170; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000289147

ODEMIRA

NUNES & SOBRINHO — CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 564,
identificação de pessoa colectiva n.º 504407716; número e data da
apresentação: 1/2262005.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489840

MOTOVAZ — COMÉRCIO
MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 504657062.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489824

MIRA MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 503581712; número e data da
apresentação: 3/2262005.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489166

M. SILVA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 502007117; número e data da
apresentação: 4/2262005.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005488828
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DÁRIO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 743,
identificação de pessoa colectiva n.º 506066959; número e data da
apresentação: 5/2262005.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489883

BELAUR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 502200561; número e data da
apresentação: 7/2262005.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489905

BRAGA
BARCELOS

CONFECÇÕES MARTINS & COSTA, L.DA

Sede: Rua de São Martinho, Vila Frescainha, São Martinho,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4083/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505486750; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008375536

CANDI — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Vila Frescainha, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1190/
19870925; identificação de pessoa colectiva n.º 501879315; data
da apresentação: 08042005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2001.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008365379

CANDI — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Vila Frescainha, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1190/
19870925, identificação de pessoa colectiva n.º 501879315; data
da apresentação: 08042005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2007904250

CONFECÇÕES SILVA CRUZ, L.DA

Sede: Redondo, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4236/
20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505550040; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008375552

JOSEMILTEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Praceta de Dulce Montalvo, bloco 4, cave, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4258/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505550083; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008375560

MANO & PEIXOTO, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lages, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4270/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505550075; data
da apresentação: 01072204.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008375579

D. D. R. — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Passal, 259, Vila Frescainha, São Martinho,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4305/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505685353; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008377474

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; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte Barros. 2008377563
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CABECEIRAS DE BASTO

LAGEAUTO — REPARAÇÕES DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 484/030613, identificação de pessoa colectiva n.º 506520625;
data da apresentação: 050701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788094

CELORICO DE BASTO

SÉRGITO — CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 240/970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503866482;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria José da Silva Carvalho.
2007107970

ESPOSENDE

ALIENAGEST — GESTÃO, AVALIAÇÃO E VENDA
DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01607/050223, identificação de pessoa colectiva n.º 505800381.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 31 de Maio de 2005 na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2006422871

MÓVEIS DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00277/870410, identificação de pessoa colectiva n.º 501828737;
inscrições n.os 7 e 8; números e datas das apresentações: 10/041215
e 06/050324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
escritura donde consta que foi reduzido o capital em € 215 000, sen-
do o capital de € 110 000 e alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e dez mil eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de cinquenta e cinco mil
euros pertencentes uma a cada um dos sócios João José de Faria Du-
rães e Arcelina Maria dos Santos Serre Durães.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007188201

MATERPLANTA — AGRICULTURA E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00974/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 505724014;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 04/050603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado em € 3004,81, de 400 000$ para € 5000, subscrito
por ambos na proporção das respectivas quotas e alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 6.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.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 Ilídio Gomes Veloso; e duas,
uma de dois mil euros e outra de quinhentos euros, ambas pertencen-
tes à sócia Maria Angelina Maciel Cordeiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007190699

ALIENAGEST — GESTÃO, AVALIAÇÃO E VENDA
DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01607/050223; identificação de pessoa colectiva n.º 505800381;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 07/050223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, o quanto aos artigos 1.º; 2.º corpo e pará-
grafo do primeiro do 3.º; artigo 6.º e eliminado o artigo 7.º, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALIENAGEST — Gestão, Avaliação e
Venda de Bens, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Maria dos Anjos,
Edifício Fonte da Matriz, escritório 1, Esposende.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de bens móveis e
imóveis; urbanização e loteamento de terrenos; promoção de inves-
timentos imobiliários; avaliação de bens imóveis e estabelecimentos
comerciais ou industriais; peritagens, guarda, administração e gestão
de patrimónios, equipamentos e bens alheios em geral; organização
de leilões.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais no montante de
três mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
José da Rocha Antunes e Paulo Manuel da Torre Marrucho.

§ 1.º Por deliberação social tomada por maioria simples represen-
tativa do capital, poderão ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até cinquenta vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo esta remuneração ser
constituída no todo ou em parte, por uma participação percentual
nos lucros da sociedade.

§ 2.º A gerência da sociedade pertence a sócios ou a terceiros, sen-
do já gerente o sócio Paulo Manuel da Torre Marrucho e ficando
desde já nomeada gerente a sócia Maria José da Rocha Antunes.

§ 3.º A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007188368

FAFE

LUALFACOR — CONFECÇÕES E ESTAMPARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 479/880222;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 02/20050923.

Certifico que, foi efectuada a dissolução, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Decisão judicial, declarada a dissolução.
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Prazo para a liquidação: 3 anos.
Data do trânsito em julgado: 7 de Julho de 2005.

Está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2010884466

GUIMARÃES

ARMÉNIO SALGADO COSTA — COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Sede: Zona Industrial de Sande Vila Nova, Rua da Indústria, 9,
Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7708,
identificação de pessoa colectiva n.º 505495414; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 67/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 90 000, subscrito
em dinheiro pelo sócio Arménio de Jesus Salgado da Costa, alterando
o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cem mil euros, integralmente realizados
em dinheiro e dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
noventa e quatro mil euros, pertencente ao sócio Arménio de Jesus
Salgado da Costa, e outras três iguais do valor nominal de dois mil eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios Aldo Miguel Dias
da Costa, Bruno Daniel Dias da Costa e José Carlos Alves Teixeira.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

5 de Julho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2011308089

TAIGADO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9981;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/20050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 23 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, compareceu Manuel da
Costa, número de identificação fiscal 195843754, natural da fregue-
sia de Longos, residente na Rua da Veiga, freguesia de Sande (São
Lourenço), ambas do concelho de Guimarães, casado com Maria de
Lurdes Ferreira Silva sob o regime de comunhão de adquiridos, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 8042935, emitido em 21 de Julho de
2000, por Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu bilhete de identidade.

E declarou:
Que pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há de
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação TAIGADO — Unipesso-
al, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Veiga, freguesia de Sande (São
Lourenço), concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração agro-pecuária, no-
meadamente criação de gado bovino com alimentos adquiridos a ter-
ceiros. Comércio e exportação de gado oriundo da própria explora-
ção bem como do adquirido a terceiros. Importação de gado.

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.

Disposição transitória

Que as entradas em dinheiro correspondentes ao capital social, já
realizadas, foram depositadas hoje na agência da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo, em Guimarães e que a gerência fica desde já autorizada a
proceder ao levantamento do mesmo a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo, da sociedade.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011308046

 FIXCHAPA — REVESTIMENTOS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9982;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 23 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, compareceram:

1.º Manuel Jorge Faria Ferreira, número de identificação fiscal
213263297, solteiro, natural da freguesia de Azurém, residente na Rua
da Vila Ana, 141, freguesia de Abação (São Tomé), ambas do conce-
lho de Guimarães, portador do bilhete de identidade n.º 10835816,
emitido em 27 de Setembro de 2004, por Lisboa;

2.º Luís Gonzaga Martins e Sousa, número de identificação fiscal
219568480, natural da referida freguesia de Azurém, residente na Rua
do Alto de Groute, 65, freguesia de Raimonda, concelho de Paços de
Ferreira, casado com Alexandrina Maria Cunha Nunes, sob o regime
de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 12558372, emitido em 4 de Fevereiro de 2004, pelo Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação FIXCHAPA — Revesti-
mentos e Tectos Falsos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vila Ana,
141, freguesia de Abação (São Tomé), concelho de Guimarães.

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 materiais para a construção civil e de materiais, máqui-
nas e consumíveis para escritório. Indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas nomeadamente colocação de tectos
falsos e divisórias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divididos em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
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na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente António de Faria
Ferreira, casado, residente na Rua de Manuel Almeida, 45, freguesia
de Abação (São Tomé), concelho de Guimarães.

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.

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011308062

 MIGUEL FERNANDES & BRUNO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9984/
20050628; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 28 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, compareceram:

1.º Miguel Henrique Carvalho Fernandes, número de identificação
fiscal 211062006, solteiro, natural da freguesia de Azurém, residente
na Rua da Vista Alegre, 674, freguesia de Candoso (Santiago), ambas
do concelho de Guimarães, portador do bilhete de identidade
n.º 11725379, emitido em 20 de Dezembro de 2002, por Lisboa;

2.º Bruno Rogério Martins da Cunha, número de identificação fis-
cal 218643870, solteiro, natural da dita freguesia de Azurém, resi-
dente na Rua da Vista Alegre, 1112, bloco A, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia de Candoso (Santiago), concelho de Guimarães, portador do
bilhete de identidade n.º 11733080, emitido em 31 de Janeiro de 2002,
por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Miguel Fernandes & Bruno Cu-
nha, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 266, loja 14,
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas nomeadamente cafés e bares com ou sem
espectáculos ao vivo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divididos em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2006414372

DOMUS CONNECT — SOLUÇÕES DE DOMÓTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9985/
20050629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050629.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Domingos Jorge Salgado de Oliveira, número de identificação
fiscal 166517895, casado com Isabel Maria de Oliveira e Vasconce-
los Oliveira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Candoso (Santiago), e residente na Rua do Peixoto, 16, fre-
guesia de Mascotelos, ambas do concelho de Guimarães, portador do
bilhete de identidade n.º 3428004, emitido em 11 de Maio de 2000
por Lisboa;

2.º António José de Oliveira e Vasconcelos, número de identifica-
ção fiscal 197287930, casado com Ana Maria dos Santos Silva Vas-
concelos sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Azurém, concelho de Guimarães, e residente na Rua de Rodrigues
Freitas, 2042, 1.º, direito, freguesia de Ermesinde, concelho de Va-
longo, portador do bilhete de identidade n.º 6934058, emitido em 22
de Novembro de 2000 pelo Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Domus Connect — Solu-
ções de Domótica, L.da, e tem a sua sede na Rua do Peixoto, número
dezasseis, freguesia de Mascotelos, concelho de Guimarães.

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 comércio, elaboração de projec-
tos de montagem e instalação de equipamento electrónico, informáti-
co e de domótica nomeadamente equipamento de controlo remoto de
sistemas de alarme e segurança, de vigilância, de sistemas de iluminação
e climatização em edifícios designadamente casas inteligentes. Instala-
ção dos referidos equipamentos bem como instalação de equipamentos
de cinema em casa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de sete mil
e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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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.

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.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2006414380

BRUNO NEVES — ENGENHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9987/
20050630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20050630.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida de Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notaria deste Cartório, compareceu: Bruno Adão Ferreira
Neves, número de identificação fiscal 203256166, casado com Paula
Alexandra Pinto dos Santos Neves sob o regime da comunhão geral,
natural da freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão, e residen-
te na Rua de Pardelhas, freguesia de Guardizela, concelho de Guima-
rães, portador do bilhete de identidade n.º 11367806, emitido em 25
de Outubro de 2004 por Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu bilhete de identidade.
E declarou:
Que pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há de
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bruno Neves — Engenharia Civil,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Pardelhas, freguesia de
Guardizela, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de en-
genharia civil, de arquitectura, de direcção e de fiscalização de obras.
Indústria de construção civil e empreitadas de obras públicas. Compra
e venda de bens imóveis. Actividades de promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2006414399

CLEMENTINA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9992/
20050630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 69/
20050630.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida de Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante a licencida Olinda de Fátima Es-
teves, notaria deste Cartório, compareceu Clementina da Costa Car-
doso, número de identificação fiscal 190976776, divorciada, natural
da freguesia de Atães, residente na Rua do Terço, freguesia de Rendu-
fe, ambas do concelho de Guimarães, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 9937416, emitido em 22 de Setembro de 2000, por Lisboa.

Verifiquei a identidade da outorgante pelo seu bilhete de identidade.
E declarou:
Que pela presente escritura, e não sendo sócia de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há de
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clementina Cardoso,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Terço, freguesia de
Rendufe, concelho de Guimarães.

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 cos-
tura de calçado. Confecção de artigos de vestuário. Comércio de
artigos de vestuário e de calçado.

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 pelo sócio, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e 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.

6 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2006414402
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OBRIGUIMA — SOCIEDADE CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9993/
20050630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
20050630.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida de Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Cristiano Pereira Martins, número de identificação fiscal
219070040, solteiro, natural da freguesia de Aldão, concelho de Gui-
marães, onde reside na Rua do 24 de Junho, 36, portador do bilhete
de identidade n.º 12618899, emitido em 12 de Dezembro de 2001
por Lisboa;

2.º Maria Augusta Leite Fernandes, número de identificação fiscal
201445921, solteiro, natural da freguesia de Rendufe, concelho de
sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação OBRIGUIMA — Sociedade
Construtora, L.da, e tem a sua sede no Edifício Jardins da Penha, blo-
co 14, C 1, 19, freguesia de Costa, concelho de Guimarães.

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.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Cristi-
ano Pereira Martins, e outra do valor nominal de duzentos e cinquen-
ta euros, pertencente à sócia Maria Augusta Leite Fernandes.

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 nomeado gerente o sócio Cristiano Pereira Martins.

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.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível.) 2006414410

TERRAS DE BOURO

EQUI CAMPO — TURISMO DE MONTANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 46/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503358312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 06 e 07/20050506.

Certifico que, na sociedade em epígrafe cessou funções de gerência
Severina das Dores Aguiar Martins, por renúncia, e alterou parcialmen-
te o seu pacto social quando aos artigos 3.º e 4.º, ficando estes com as
seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros dividido em duas quotas, uma do valor nominal de sete mil
e oitocentos euros pertencente ao sócio Fernando de Jesus Aguiar Mar-
tins e outra do valor nominal de sete mil e duzentos euros pertencen-
te à sócia Isabel Cristina Martins Garcez.

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, mantendo-se na gerência o sócio Fernando de Jesus
Aguiar Martins.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um só gerente.

Conferida, está conforme ao seu original.

5 de Julho de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001887671

SERRALHARIA DE S. JOÃO DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 84/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504613545;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 06 e 09/20050620.

Certifico que, na sociedade em epígrafe cessou funções de gerência
João Carlos Dias da Costa, por renúncia, e alterou parcialmente o seu
pacto social quando aos artigos 3.º e 4.º, ficando estes com as seguin-
tes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais do
valor nominal de nove mil trezentos e setenta e cinco euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Adelino José Dias da Costa e Antó-
nio Miguel Dias da Costa e outra do valor nominal de seis mil duzen-
tos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Hilário da Costa.

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 remu-
neração, mantendo-se na gerência o sócio António Miguel Dias da Costa
e ficando desde já nomeado gerente o sócio Adelino José Dias da Costa.

Conferida, está conforme ao seu original.

5 de Julho de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001887841

VILA NOVA DE FAMALICÃO

TEXARTE — TÊXTEIS, S. A.

Rectificação. — Rectifica-se a publicação inserida no Diário da
República, 3.ª série, n.º 107, de 3 de Junho de 2005, no sentido de
ficar a constar:

Inscrição n.º 20, apresentação n.º 8/050302.
Fiscal único — Marques da Cunha, Arlindo Duarte e Associados,

SROC, representada por Joaquim Manuel Marques da Cunha, ROC,
casado.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000183875
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SOCIAFRO — SOCIEDADE DE SERVIÇOS
AGRO-INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1451/830301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501359966.

Rectificação. — Rectifico a publicação no Diário da República,
3.ª série, n.º 107, de 3 de Junho de 2005, no sentido de ficar a constar:

Inscrição n.º 19, apresentação n.º 7/050302.
Fiscal único — Marques da Cunha, Arlindo Duarte e Associados,

SROC, representada por Joaquim Manuel Marques da Cunha, ROC,
casado.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000183876

BRAGANÇA
BRAGANÇA

SOCIEDADE DE TRANSPORTES NAVANOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1629/
20040401; identificação de pessoa colectiva n.º 506881962; data
da apresentação: 300605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2009468821

BEMPOSTA & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1448/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506157652; data
da apresentação: 270605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2009468864

FERNANDES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 800/
19940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503181579; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050624.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvida
e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 17 de
Abril de 1998.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442733

SANDRA & FERNANDES — REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1741/
20050617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050617.

Certifico que entre Sandra Maria Valente Pereira Fernandes, casa-
da, e Nuno Alexandre Monteiro Fernandes, solteiro, maior, foi cons-
tituída uma sociedade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sandra & Fernandes — Reprogra-
fia, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, Edifício Celas,
155, rés-do-chão, loja AD, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de execução de cópias,
fotocópias e actividades de papelaria.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no va-
lor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma delas, perten-
centes a cada um dos sócios Sandra Maria Valente Pereira Fernan-
des e Nuno Alexandre Monteiro Fernandes.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Sandra Maria
Valente Pereira Fernandes e Nuno Alexandre Monteiro Fernandes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de ambos os
gerentes.

3 — A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão, pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea

d) do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442725

BRUNO LOPES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 945/
19960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503614270; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050615.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvida
e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 5 de
Dezembro de 2002.

15 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442776
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CONFEITARIA DAMAS VIEIRA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1739/
20050615; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050615.

Certifico que entre Heitor Manuel Damas Vieira, solteiro, maior, e
Maria Celeste Moniz de Abreu, divorciada, foi constituída uma socie-
dade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Confeitaria Damas Vieira &
Abreu, L.da, e tem a sua sede na Travessa dos Negrilhos, 5, freguesia
de Bragança (Sé), concelho de Bragança.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização de
bolos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Heitor Manuel Damas Vieira e Maria Celeste Moniz
de Abreu.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global equivalente ao décuplo dó capital social, mediante deli-
beração tomada, por unanimidade, pelos sócios.

2 — Poderão ser efectuados suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio dia sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios, Heitor
Manuel Damas Vieira e Maria Celeste Moniz de Abreu.

4 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, com
a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos, complementares de empresas.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009442768

MOVELCONCEPT — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1686/
041116; identificação de pessoa colectiva n.º 506556476; data da
apresentação: 050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2009468627

CIBER ACTION, SOCIEDADE DE EXIBIÇÃO
DE VIDEOGRAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1740/
20050617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050617.

Certifico que entre Paulo Rui Estevinho Pimparel, solteiro, maior,
e Leonel Vasco Fernandes, solteiro, maior, foi constituída uma socie-
dade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ciber Action, Sociedade de Exibi-
ção de Videogramas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Sá Carnei-
ro, lote D, cave, 226, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de exploração da sala de
jogos, bilhares, máquinas flipers, vídeo e produção e espectáculos e
exibição de videogramas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma delas, pertencente a cada
um dos sócios, Paulo Rui Estevinho Pimparel e Leonel Vasco Fer-
nandes.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até do dobro do capital social.

5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já designados gerentes, os sócios, Paulo Rui
Estevinho Pimparel e Leonel Vasco Fernandes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos dois ge-
rentes.

3 — A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular.
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

usula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea c)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442717
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MODA D’HOJE — CONFECÇÕES
DE MANUEL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 432/
19861113; identificação de pessoa colectiva n.º 501740686; data
da apresentação: 300605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma Conceição da
Silva. 2009468848

TERMINAL EUROPA — ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 863/
19950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503339016; data
da apresentação: 300605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma Conceição da
Silva. 2009468660

TERMINAL EUROPA — ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 863/
19950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503339016; data
da apresentação: 300605.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas do ano de 2003.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma Conceição da
Silva. 2009468813

MONTEPURO — TURISMO DE NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1228/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504893394; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050629.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvida
e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 15 de
Abril de 2005.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442814

VILA FLOR

TELMO AZEVEDO MARTINS — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 224/
040713; identificação de pessoa colectiva n.º 507010299.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe os documentos relativos a prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lília da Conceição
Fonseca. 2001883846

VIMIOSO

TÁXIS SANTULHENSE — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 95/
021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506405460; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010923154

BOAVENTURA DE JESUS CARREIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 87/
020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506181197; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010923081

FRANCISCO ANTÓNIO ATAÍDE LOPES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 91/
020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506320367; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010923090

PASTELARIA PÃO QUENTE ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 105/
030811; identificação de pessoa colectiva n.º 506580725; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010923138

OURIVESARIA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 41/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503358835; data do
depósito: 30062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010923146
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CASTELO BRANCO
OLEIROS

PASTELARIA PINHA DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 99/
281197; identificação de pessoa colectiva n.º 504003330.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747594

CONSTRUÇÕES JORGE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 164/
030504; identificação de pessoa colectiva n.º 506920020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes às prestações
de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747586

I. P. A. A. — INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO ANIMAL
E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 505833476; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o arti-
go 2.º, que fica com a seguinte composição:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produção e comercialização de pro-
dutos agro-pecuários. Produção e comercialização de produtos bioló-
gicos. Restaurante, café e outras actividades hoteleiras.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747659

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

MARUJO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 00487/021212; identificação de pessoa colectiva n.º 506397009;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
renúncia à gerência por parte de Marco Paulo Ribeiro de Sousa, desde
15 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2006949497

JORGE MOITA & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 00009/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 500368635;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação para o cargo de gerente de Manuel Duarte Morais Rama-
lho, desde 15 de Abril de 1982.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2006949519

MIRANDA DO CORVO

GALERIAS BÊ–TÊ — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00105/150390; identificação de pessoa colectiva n.º 502311479;
número e data da entrada: 107/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657614

H2O — GRUPO MUSICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00423/020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506188787;
número e data da entrada: 105/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657606

AGÊNCIA FUNERÁRIA BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00400/020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505962420;
número e data da entrada: 106/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657622

CONSTRUÇÕES LUCIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00137/270591; identificação de pessoa colectiva n.º 502564580;
número e data da entrada: 101/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657380

ARAGUAZUL — MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
CORPORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 471/040621; identificação de pessoa colectiva n.º 507013522;
número e data da entrada: 102/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657398
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CORREIA, VICENTE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00190/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503167576;
número e data da entrada: 103/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657401

CONSTRUÇÕES — A. J. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00142/080891; identificação de pessoa colectiva n.º 502602481;
número e data da entrada: 104/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003657410

PROGRESSOCI — CAFÉ SACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00496/20050705; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050705.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2005, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte e da qual
são sócios, Ruben Rui Cardoso de Carvalho, casado com Marta Patrí-
cia Gaspar Sousa Carvalho, na comunhão de adquiridos, Rua da Cape-
la, 9, Granja de Semide, Semide, Miranda do Corvo, e Nuno Miguel
Henriques dos Santos Ribeiro, casado com Guida Maria Cardoso de
Carvalho Ribeiro, na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. João Car-
los, lote 1, 1.º, esquerdo, Miranda do Corvo.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROGRESSOCI — Café Snack-
-Bar, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 17, sem número de
polícia, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo, concelho ou para concelho li-
mítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café e snack-
-bar, take away, cyber café e jogos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Ruben Rui Cardoso de Carvalho e Nuno Miguel Henriques dos
Santos Ribeiro.

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 nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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 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 sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que delibe-
rado 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 reembolso.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2003657304

OLIVEIRA DO HOSPITAL

NEVES & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 809/000324; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 01/050615.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi registada
pela inscrição n.º 6, a alteração parcial do contrato, tendo sido altera-
do o objecto e a forma de obrigar, passando os artigos 2.º e 4.º, n.º 2 a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, transforma-
ção de granitos e mármores e transporte rodoviário nacional e inter-
nacional de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Fernando
Pedro Martinho das Neves, detentor da capacidade profissional.

Encontra-se depositado na respectiva pasta o texto do pacto actua-
lizado.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008721736

AGÊNCIA FUNERÁRIA SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 951/020225; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 02/050615.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 01; apresentação n.º 02/050615.
Facto: cessação de funções de gerente da sócia Maria Domicília

Campos de Figueiredo, por renúncia em 6 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2008721728
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PENELA

TERRA BOA — SOCIEDADE DE AGROTURISMO
ECOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 118/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504097741; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação tendo as contas
sido aprovadas 31 de Agosto de 2002.

Conferida, está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 2001795971

LADRIMENDES — SERVIÇOS DE LADRILHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 145/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504679023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 2001794509

TÁBUA

NOGUIMÓVEL — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: lugar de Nogueira, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00151/
890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502165510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 01/
050706, cessação de funções de gerente de Carla Martins Rodrigues,
por renúncia em 17 de Março de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante em exercício, Maria de Lurdes
Nunes Rodrigues Campos Abrante. 2008591190

FERREIRA & CRISTÓVÃO — HOTELARIA, BARES
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão, Edifício Caixa Agrícola,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00576/
050706.; identificação de pessoa colectiva n.º P 507363558; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050706.

Certifico que, entre Sérgio Alexandre Marques Ferreira e mulher,
Cláudia Sofia Fonseca Cristóvão, casados entre si na comunhão de
adquiridos, residentes no lugar e freguesia de São João da Boa Vista,
concelho de Tábua, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Cristóvão — Hotelaria, Bares
e Restauração, L.da

2.º

Tem a sede na freguesia e concelho de Tábua, na Rua do Dr. Fran-
cisco Beirão, Edifício Caixa Agrícola.

3.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mudar a sua
sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para outro con-
celho limítrofe.

4.º

O objecto social é bares, hotelaria e restauração.

5.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, dividido em duas quotas iguais, no valor de dois
mil e quinhentos euros cada pertencendo uma a cada um dos sócios.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
dez vezes o respectivo capital social inicial, ficando todos os só-
cios obrigados à sua prestação.

7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital so-
cial de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais ou em
consórcios, agrupamentos complementares de empresas e em associ-
ações em participação, ainda que o objecto de uma e outra não apre-
sentem nenhuma relação directa ou indirecta com o seu próprio ob-
jecto social.

8.º

A gerência da sociedade e a sua representação pertence aos só-
cios ou não sócios, conforme o que for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Sérgio Alexandre
Marques Ferreira, obrigando-se a sociedade em todos os actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

9.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento social,
cabendo à sociedade em primeiro lugar e aos restantes sócios em se-
gundo o direito de preferência.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante em exercício, Maria de Lurdes
Nunes Rodrigues Campos Abrante. 2008591220

ÉVORA
BORBA

DAVIQUEIJOS — FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 231/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504218735; data da
entrega: 27062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167197

FARO
ALBUFEIRA

GARRAFEIRA SOARES — COMÉRCIO
DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00250/
851213; identificação de pessoa colectiva n.º 501496912; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
27/20050629.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, carta de renuncia às funções de vogal da adminis-
tração de Paula Cristina Maria Rodrigues de Sousa Pinto, a partir de
1 de Janeiro de 2005.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003751157
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JEROPATUR — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01246/
921028; identificação de pessoa colectiva n.º 501175873; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 30 e 31/20050629.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, cópia de Acta n.º 16/2005, elaborada em 14 de Abril,
pela qual o gerente Martyn John Harrison foi destituído das suas fun-
ções, e nomeado em sua substituição Nigel Anthony David, solteiro,
maior, residente na Rua de Vasco da Gama, Edifício Calipto, E, rés-
-do-chão, Areias de São João, Albufeira, a partir de 14 de Abril de
2005.

11 de Julho 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da Silva
Santos. 2003751165

FARO

JUSALTIM — PINTURAS DECORATIVAS, INDUSTRIAIS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 20, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1916/
870319; identificação de pessoa colectiva n.º 501798226; data da
apresentação: 20050706.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2006830473

LAGOA

PROFICIÊNCIA — CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Fonseca de Almeida, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00779/051191; identificação de pessoa colectiva n.º 502262982.

Certifico foram depositados os documentos referentes à prestação
de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do ano de
2004.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Mendes Grade. 2007639955

ROCHAFAROL, RESTAURANTES, L.DA

Sede: Urbanização Rocha Brava, Restaurante O Farol,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01450/060201; identificação de pessoa colectiva n.º 505313685.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Mendes Grade. 2007639963

GELODECOR — SERVIÇOS DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Vivenda da Bemposta, sítio da Torrinha, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01633/290402; identificação de pessoa colectiva n.º 506113922.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Mendes Grade. 2007642158

MILTRAÇOS — PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização da Hortinha, lote 2, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01402/270700; identificação de pessoa colectiva n.º 505047888.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Mendes Grade. 2009952014

ANA REGO & FILHAS, L.DA

Sede: Vivenda Álamos Bravos, Alporchinhos, freguesia de
Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01034-A/260795; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Mendes Grade. 2009952022

LAGOS

LACOBEL — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PAVIMENTOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00214/
711223; identificação de pessoa colectiva n.º 500162344; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081630

PEREIRA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00484/
820607; identificação de pessoa colectiva n.º 501238069; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081788

SARCEL — FÁBRICA DE CERÂMICA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00243/
740410; identificação de pessoa colectiva n.º 500407959; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081800
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PANALGARVE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01247/
911018; identificação de pessoa colectiva n.º 500210578; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081818

SILVES

MARTINS SEQUEIRA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00811/
890109; identificação de pessoa colectiva n.º 502092173; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 16/20050728.

Certifico que, por acta n.º 23 lavrada em 7 de Maio de 2005, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
o artigo 2.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, gestão e ad-
ministração de imóveis por conta de outrem.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007131242

FRUTAS LURDES GUERREIRO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01849/
20021223; identificação de pessoa colectiva n.º 506410420; data
da apresentação: 200507.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2003773231

METALOSILVENSE — SERRALHARIA CIVIL
E CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00595/
841024; identificação de pessoa colectiva n.º 501503137; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007142783

GUERREIRO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00233/
680612; identificação de pessoa colectiva n.º 500360030; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007142643

CRUZ DE PORTUGAL — CONSTRUÇÕES
E URBANIZACÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02042/
20041207; identificação de pessoa colectiva n.º 507173104; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007142473

HABIARADE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01842/
20021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506392945; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143712

JOÃO PAULO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01759/
20020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505923262; data
da apresentação: 200506.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143771

CELIJOVEM — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01850/
20030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506427757; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143720

FARMÁCIA GUERREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01947/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506782654; data
da apresentação: 200506.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143739

JOÃO GOMES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01981/
20040330; identificação de pessoa colectiva n.º 506897443; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143577
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AMÂNDIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00423/
770401; identificação de pessoa colectiva n.º 500631441; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143550

ALGARCINE — EMPRESAS DE CINEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01293/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503612138; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007131412

JOSÉ POLICARPO COUTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01768/
20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 505978350; data
da apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143933

LUÍSA & ROBERTO — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01126/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502934387; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143976

AUTO ROMANO — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01224/
950223; identificação de pessoa colectiva n.º 503376426; data da
apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143860

MOURINHO & MOURINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00462/
920207; identificação de pessoa colectiva n.º 500546207; data da
apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143798

DOUROALGARVE — COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01526/
991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504721518; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007136015

CABRITA & CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00222/
670616; identificação de pessoa colectiva n.º 500524254; data da
apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143690

ATAÍDE MARQUES GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01870/
20030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506488080; data
da apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007131196

TRANSFLORES — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01468/
990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504505572; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Deus Pomba
da Silva Leal. 2007136040

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MISANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02000/
20040615; identificação de pessoa colectiva n.º 506739350; data
da apresentação: 20050708.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007131145

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

CISOFA — CONSTRUÇÃO CIVIL E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00262; identificação de pessoa colectiva n.º 505645262.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

É o que me cumpre certificar.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007710129

FORNOS DE ALGODRES

OLIVEIRA & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícu-
la n.º 200; identificação de pessoa colectiva n.º P 507406621; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050701.

Certifico que foi registada a constituição por Albano de Olivei-
ra, viúvo, residente em Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, e
Guilherme Almeida Nobre dos Santos, casado com Maria Natália
da Silva Mota Santos, na comunhão de adquiridos, residente em
Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Oliveira & Nobre, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada Nacional n.º 330,
freguesia de Figueiró da Granja, concelho de Fornos de Algodres.

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 formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes nacionais e inter-
nacionais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais no valor nominal de vinte e cinco mil euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Albano de Oliveira e Guilherme
Almeida Nobre dos Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma

ARTIGO 5.º

A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, prestações su-
plementares de capital até ao montante global de quinhentos mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já designados gerentes, os sócios Albano de
Oliveira e Guilherme Almeida Nobre dos Santos e o não sócio
Renato Nuno Baltasar dos Santos, solteiro, maior, residente em
Sobral Pichorro, Fornos de Algodres, titular da capacidade profis-
sional.

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2007332272

SEIA

ESCOLA EVARISTO NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00302/
900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502383887; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588547

SALÃO CABELEIREIRA MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00251/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502031271; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588512

TEMPLO DE ARQUITECTURA, ATELIER
DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO, URBANISMO

E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00632/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504315030; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588520

SOUSA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00498/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503543926; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588539

IRMÃOS CASTANHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00086/
720413; identificação de pessoa colectiva n.º 500059039; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588482
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PARQUEADORA NÉLSON & LUÍS GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00375/
920917; identificação de pessoa colectiva n.º 502836407; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588490

ROSADO & DINA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00485/
950823; identificação de pessoa colectiva n.º 503472174; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588504

LEIRIA
BATALHA

SALEME — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 802/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 504931547; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 9 e 10/20050527
e 40/20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Maria dos An-
jos dos Reis Vieira Jordão, cessou funções de administradora, por re-
núncia, em 29 de Março de 2005, e procedeu-se à nomeação dos
órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008, que são os seguintes:

Presidente — Eduardo da Silva Jordão, casado, Edifício Saleme, 2.º,
Batalha; vogais — Eduardo Gonçalo Vieira Jordão, solteiro, maior,
Edifício Saleme, 2.º, Batalha, e Edna Margarete Vieira Jordão, casada,
Edifício Saleme, 1.º, Batalha.

Fiscal único: efectivo — António Pereira Carvalho, casado, Alquei-
dão da Serra, Porto de Mós, ROC n.º 655; suplente — António Ta-
vares da Costa Oliveira, Oeiras, ROC n.º 656.

Está conforme

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002755833

99 PINGUIM — COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01184/
20050607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20050607.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas, que se rege
pelo seguinte contrato, de que são sócios Valdemar Cavaleiro da Cu-
nha Brazão, divorciado, e Bruno Miguel Pereira da Costa, solteiro,
maior, o primeiro residente no Casal do Arqueiro, Batalha, e o segun-
do na Rua dos Costas, 58, lote 2, rés-do-chão, Marrazes, Leiria:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 99 Pinguim — Comércio de
Artigos Desportivos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 356, 12,
no lugar de Casal Arqueiro, freguesia e concelho da Batalha.

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 repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de artigos desportivos, de
campismo, caça e lazer.

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,
uma no valor nominal de três mil duzentos e cinquenta euros, perten-
cendo ao sócio Valdemar Cavaleiro da Cunha Brazão, e outra no valor
nominal de mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Bruno Miguel Pereira da Costa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros desde que na-
quela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

3 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos
e condições.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

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.

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, e
constituir associações em participação de consórcios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos, carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

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 de reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002786283

TIPLÁS, INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 00138/
891009; identificação de pessoa colectiva n.º 501594116; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 33/20050615.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 1 de Janeiro de 1990.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002786984

SALEME — ACTIVIDADES MÉDICO-CIRÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01188/
20050620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20050620.

Certifico que Edna Margarete Vieira Jordão, casada com Jorge
Adriano de Oliveira Jorge na comunhão de adquiridos, Edifício Sale-
me, 1.º, Batalha, Jorge Adriano de Oliveira Rosa, casado com Edna
Margarete Vieira Jordão, na comunhão de adquiridos, Edifício Sale-
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me, 1.º, Batalha, e SALEME — SGPS, S. A., Edifício Jordão, escritó-
rio 2, freguesia e concelho da Batalha, constituíram uma sociedade
por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SALEME — Actividades Médico-
-Cirúrgicas, L.da, com sede na Praceta do Infante D. Pedro, Edifício
Saleme, rés-do-chão, direito, na freguesia e concelho da Batalha.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades médico-
-cirúrgicas, fisioterapia, reabilitações e recuperação de doentes e ges-
tão de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma de dois mil quatrocentos
e cinquenta euros, pertencente à sócia Edna Margarete Vieira Jordão,
uma de dois mil quatrocentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Jorge Adriano de Oliveira Rosa, e uma de cem euros pertencente à sócia
SALEME — SGPS, S. A.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
3 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

4 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

1 — Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial da quota a
estranhos, é reconhecido o direito de preferência à sociedade na sua
aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar.

2 — Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota, será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da quo-
ta de cada um.

3 — O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com aviso
de recepção quer à sociedade quer a cada um dos sócios a sua intenção
de ceder a quota bem como as demais condições de transmissão.

4 — Se no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta, a socie-
dade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exercerem o
direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua quota a
terceiros.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos e ter-
mos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição, falência ou insolvência de qualquer dos

sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrolamento;
d) Arrolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra

sociedade em prejuízo do seu regular funcionamento;
e) Se os sócios derem de penhor ou por qualquer forma onerarem

as suas quotas sem autorização da sociedade;

f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no
pacto social;

g) Se em caso de partilha subsequente do processo de divórcio a
quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 — Salvo acordo em contrário o valor de qualquer quota para
efeitos da sua amortização, será igual ao valor da liquidação da quota
determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

3 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota
amortizada, podendo posteriormente, por deliberação dos sócios, ser
a quota amortizada alienada a algum dos sócios ou a terceiros por
deliberação dos sócios nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 — A amortização considera-se efectuada pelo pagamento do preço
ou pela consignação em depósito.

5 — Em caso de falecimento de qualquer dos sócios a sua quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros salvo havendo amortização da
mesma nos termos expressos no presente artigo.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios Edna
Margarete Veira Jordão e Jorge Adriano de Oliveira Rosa.

Disseram mais os outorgantes que:
A gerência da sociedade poderá proceder ao levantamento do capi-

tal social, a fim de ocorrer às despesas com a constituição e registo
da sociedade e fica desde já autorizada a gerência a celebrar quaisquer
contratos de arrendamento ou de compra e venda de bens imóveis
para a realização dos fins sociais.

O capital social deu já entrada na caixa social.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787522

ADRIANO TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 362/
930527; identificação de pessoa colectiva n.º 502995602; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 52/20050620.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 31 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2011257301

INVESTERAMOS — INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01189/
20050620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
20050620.

Certifico que António Manuel da Silva Ramos, casado com Maria
Manuela Baptista Ladeiro Ramos, na comunhão de adquiridos, Demó,
São Mamede, e Luís Silva Ramos, casado com Celina Maria Silva
Oliveira Ramos, na comunhão de adquiridos, Demó, São Mamede,
constituíram uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma INVESTERAMOS — Investimento
Imobiliário, L.da, e tem sede no Cabeço da Mulher, no lugar de Demó,
freguesia de São Mamede, concelho da Batalha.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

2.º

O objecto social é compra e venda de bens imóveis para revenda,
empreendimentos turísticos, revenda dos adquiridos para esse fim;
indústria de construção civil e obras públicas, urbanização e constru-
ção de imóveis e sua revenda em bloco ou propriedade horizontal.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de quinze
mil euros, encontrando-se realizado em metade, e corresponde à soma
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de duas quotas no valor nominal de sete mil e quinhentos euros, per-
tencentes aos sócios António Manuel da Silva Ramos e Luís Silva
Ramos.

4.º

1 — A cessão de quotas a favor de estranhos, é condicionada a opção
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em segun-
do lugar.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participar no capital
de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente, bem como
em agrupamentos complementares de empresas, associações em par-
ticipação, consórcios ou outros de natureza semelhante.

5.º

1 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 — Para obrigar a sociedade é obrigatória a assinatura de um ge-

rente.
3 — Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus

cargos, conforme for deliberado em assembleia geral.
4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-

tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fiança e outras responsabilidades semelhantes.

6.º

Transitório

A sociedade assume desde já a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias, e outras despesas
necessárias a sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, antes de efectuar os registos, com a pos-
sibilidade de, efectuar os levantamentos necessários, nos termos do
Código Das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2011273803

PICASSINOS & COELHO — FABRICAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CHURRASQUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 976/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506065901; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/20050614.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 3 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002786526

FREMIX — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01185/
20050609; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050609.

Certifico que Carlos Manuel da Silva Carreira, casado com Esme-
ralda da Silva de Jesus Carreira, na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade unipessoal por quota, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma FREMIX — Construção Civil, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora do Ó, 8,
Alcanadas, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam
reguladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos
complementares de empresas e constituir associações em participa-
ção e consórcios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002786267

CALDAS DA RAINHA

AMOBILAR — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1425; identificação de pessoa colectiva n.º 502033835; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163160

ANALOGIA INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1630; identificação de pessoa colectiva n.º 502411546; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163144

SOLOESTE — RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050616.

Certifico que entre Mário António Duarte Pacheco, solteiro, maior,
e Ana Cristina de Almeida Bastos, solteira, maior, foi constituída a
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sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas adopta a firma SOLOESTE — Restauração e Hotelaria, L.da, e
dura por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede no na Rua de Júlio César Macha-
do, 3, 1.º, na freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópu-
lo, concelho das Caldas da Rainha.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem
deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

Formas e locais de representação

Os gerentes podem criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação no território
nacional ou no estrangeiro, sem deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a exploração, comercialização e pro-
moção de empreendimentos turísticos, turismo de habitação, agro-
-turismo e turismo rural, restauração, hotelaria e similares, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, bem como
arrendamento de imóveis.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor de
quatro mil euros pertencente ao sócio Mário António Duarte Pache-
co, e outra no valor de mil euros, pertencente à sócia Ana Cristina de
Almeida Bastos.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, bem como a
sua representação em juízo e fora dele é exercida pelo gerente ou
gerentes eleitos em assembleia geral, sócios ou não, e com ou sem
remuneração, conforme a mesma deliberar, ficando, desde já, nome-
ado gerente o sócio Mário António Duarte Pacheco.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

Participação no capital de outras sociedades

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 8.º

Cessão de quotas

1 — É livremente permitida a cessão total ou parcial das quotas
entre os sócios, porém a cessão a terceiros, mesmo que se trate de
cessão entre os cônjuges, no todo ou em parte, depende do consenti-
mento da sociedade.

2 — Os sócios gozam de direito de preferência na cessão das quotas
da sociedade a terceiros, mesmo que estes sejam cônjuges, devendo o
sócio que pretenda ceder a sua quota notificar o outro para a preferên-
cia com uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data em que se
efectivar essa cedência.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes termos:
a) Com consentimento do seu titular;
b) Quando a mesma seja penhorada, arrestada ou de alguma forma

apreendida pelo tribunal;
c) Quando em partilha subsequente ao divórcio ou em separação

judicial de pessoas e bens, a quota não for adjudicada ao cônjuge sócio;
d) Quando o seu titular for considerado falido.

ARTIGO 10.º

Aumento de capital

1 — O capital social poderá ser aumentado uma ou mais vezes, por
deliberação favorável de três quartos dos votos correspondentes ao
capital social.

2 — Os sócios gozarão de preferência nos aumentos de capital a
realizar em dinheiro ou em espécie, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 — A convocação da assembleia geral far-se-á por carta registada
enviada com pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 — São dispensadas todas as formalidades referidas no número
anterior quando todos os sócios se encontrem presentes e todos ma-
nifestem a vontade de que a assembleia delibere sobre determinados
assuntos.

ARTIGO 12.º

Deliberação da assembleia geral

As deliberações da assembleia geral, salvo quando a lei ou o con-
trato exijam maior número, serão tomadas pela maioria dos votos
presentes ou representados.

ARTIGO 13.º

Lucros

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Exercícios sociais

Os exercícios sociais correspondem aos anos civis.

Foi conferida e está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163438

EUROBASALTOS — EXTRACÇÃO E COMÉRCIO
DE AREIAS E BASALTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3293; identificação de pessoa colectiva n.º 505379325; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163187

CARLOS ALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 761; identificação de pessoa colectiva n.º 500327220; data da
apresentação: 20050617.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163128

FARMÁCIA NASCIMENTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 986; identificação de pessoa colectiva n.º 500970386; data da
apresentação: 20050617.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2006383655

MONTE DA BALAIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3606; identificação de pessoa colectiva n.º 506658953; data da
apresentação: 20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163110

EXPANSÃO — GESTÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 738; identificação de pessoa colectiva n.º 500102848; data da
apresentação: 20050617.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163136

COLÉGIO FREI CRISTÓVÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3762; identificação de pessoa colectiva n.º 507207149;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 05 e 06/20050613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos membros do conselho de administra-
ção: Fernando Manuel Soares Catarino, Manuel António Marques Ma-
dama e Paula Fernanda Oliveira de Faria Pires Rente, por renúncia,
de 15 de Maio de 2005;

b) Facto inscrito: nomeação dos membros do conselho de adminis-
tração: presidente — António Jorge Freire de Brito Calvete, casado;
vogais — Agostinho dos Santos Ribeiro, casado, e Fernando Manuel
Soares Catarino, casado.

Prazo: até final do quadriénio de 2005-2008.
Data: 15 de Maio de 2005.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886046

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3711; identificação de pessoa colectiva n.º 507207416;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 03 e 04/20050613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos membros do conselho de administra-
ção: Luís Filipe Alves Lourenço, Maria Daniela Moço Rodrigues e
António Manuel Vaz Marques Madama, por renúncia, de 15 de Maio
de 2005;

b) Facto inscrito: nomeação dos membros do conselho de adminis-
tração: presidente — António Jorge Freire de Brito Calvete, casado;
vogais — Agostinho dos Santos Ribeiro, casado, e Fernando Manuel
Soares Catarino, casado.

Prazo: até final do quadriénio de 2005-2008.
Data: 15 de Maio de 2005.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886038

J. A. DAVID — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2421; identificação de pessoa colectiva n.º 503863882; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866029

I. M. M. — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2232; identificação de pessoa colectiva n.º 503487651; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163659

PLEGÊ — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2181; identificação de pessoa colectiva n.º 503401994; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866096

AVELINO ALVES & FILHOS — IMOBILIÁRIA
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1625; identificação de pessoa colectiva n.º 502409010; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163675

CASA DE PNEUS DE SANTO ONOFRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3091; identificação de pessoa colectiva n.º 505431793; data da
apresentação: 20050621.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866045

A. FERRARI — INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1211; identificação de pessoa colectiva n.º 501586458; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866193

ALUCALDENSE — ALUMÍNIOS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3166; identificação de pessoa colectiva n.º 505689120; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163691

VIRGÍLIO & INÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2680; identificação de pessoa colectiva n.º 504344131; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163667

FÁBRICA DE FECHOS DE CORRER, GÉLI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 412; identificação de pessoa colectiva n.º 500105723; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 09/
20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

a) Cessação de funções do gerente José Manuel Frazão da Silva
Godinho, por renúncia, de 3 de Maio de 2004.

Foi conferida e está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163560

INTER-STAND — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2160; identificação de pessoa colectiva n.º 503326852; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 11/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi altera-
do parcialmente o contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INTER-STAND — Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar dos Cunhas, na Rua do
Infante D. Henrique, freguesia das Caldas da Rainha, Santo Onofre,
concelho das Caldas da Rainha.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção ac-
tualizada.

Foi conferida e está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília Gomes
Coutinho Rocha. 2010886070

E. A. A. — REFRIGERANTES E SUMOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2055; identificação de pessoa colectiva n.º 503176109; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 07/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, passando o corpo do artigo 2.º a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e engarrafamento de re-
frigerantes, sumos e néctares, bem como engarrafamento, gaseifica-
ção e comercialização de águas minerais e de nascente.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção ac-
tualizada.

Foi conferida e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163543

LIMPÓPRATO — CHURRASQUEIRA E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3811; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20050629.

Certifico que entre Vítor Raul Pereira Moura Miguel, divorciado, e
Ana Isabel da Silva Neto Ferreira, divorciada, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma LIMPÓPRATO — Churrasqueira e
Petiscos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão Filipe de Sousa, 90,
freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, cidade e
concelho de Caldas da Rainha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, em território português ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto churrasqueira e restaurante.
§ único. A sociedade pode participar no capital de outras socie-

dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e
constituir associações em participações e consórcios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, representado por duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros cada, uma de cada sócio.

4.º

1 — Por deliberação unânime da assembleia geral, podem ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao quíntuplo
do capital social.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.
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5.º

A administração e a representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e remunerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral,
incumbe a sócios ou estranhos, ficando já nomeado o sócio Vítor Raul
Pereira Moura Miguel.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, mas a
favor de estranhos, carece do consentimento prévio da sociedade, que
tem direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Quando o titular da quota for judicialmente declarado insolven-

te ou falido;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais e não exerça com diligência os cargos e funções
para que for designado.

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 algum dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 — No caso de falecimento de qualquer sócio, e se a sociedade
não optar pela amortização da quota, transmitir-se-á a mesma aos
herdeiros do sócio falecido, escolhendo estes um entre si, que a todos
represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

Foi conferida e está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163527

HELROS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3810; identificação de pessoa colectiva n.º 503918911; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 02/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento do capital em
€ 20 000, subscrito em dinheiro pelos sócios Cristela Mil-Homens
da Silva e Gabriel Mil-Homens da Silva, em partes iguais e como
reforço das suas quotas, tendo sido alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o fabrico e confecção de vestuário em série, co-
mércio a retalho de vestuário e acessórios de moda; revenda dos
mesmos; confecção e comércio de bordados; arranjos de vestuário,
engomadoria; outros serviços relacionados com as actividades atrás
mencionadas.

ARTIGO 3.º

A sede social é instalada na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 2-B,
rés-do-chão, direito, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e oito
cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas no valor
nominal de dezasseis mil duzentos e trinta e quatro euros e noventa
e sete cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios Cristela Mil-
-Homens da Silva e Gabriel Mil-Homens da Silva, e duas no valor
nominal de seis mil duzentos e trinta e quatro euros e noventa e sete
cêntimos, ambas pertencentes ao sócio João Paulo Neves de Oliveira.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção ac-
tualizada.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163519

VICOMORADIA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3511; identificação de pessoa colectiva n.º 506362060; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
deslocação da sede para a Rua das Palmeiras, 5, lugar de Casais da
Serralheira, freguesia do Couto, concelho de Caldas da Rainha.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção ac-
tualizada.

Foi conferida e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163500

ZUMLAB — DESIGN, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050621.

Certifico que entre Ana Rita Nunes Filipe de Sousa Brás, casada com
Hélder Manuel de Sousa Timóteo Brás, na comunhão de adquiridos, o
referido Hélder Manuel de Sousa Timóteo Brás, e Carla Susana Paulo
Rebelo, casada com Adérito Manuel Timóteo Brás Carvalho, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ZUMLAB — Design, Produção e Co-
mercialização de Mobiliário, L.da, tem a sede na Rua de Vítor Lopes,
1-A, rés-do-chão, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto design, produção, transformação e
comercialização de mobiliário, tecidos e produtos têxteis, iluminação
e faianças.

§ único. A sociedade pode participar no capital de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por três quotas, sendo uma de dois mil euros
da sócia Ana Rita Nunes Filipe de Sousa Brás, uma de quinhentos euros,
do sócio Hélder Manuel de Sousa Timóteo Brás, e uma de dois mil e
quinhentos euros, da sócia Carla Susana Paulo Rebelo.

4.º

A administração e a representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e remunerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral,
incumbe a sócios ou estranhos, ficando já nomeados gerentes os sócios
Hélder Manuel de Sousa Timóteo Brás e Carla Susana Paulo Rebelo.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

5.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, mas a
favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade, que tem
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas em caso de arrolamento, ar-
resto, penhora ou inclusão da quota em massa falida ou insolvente,
caso seja cedida sem consentimento da sociedade ou, ainda, por acor-
do com o respectivo titular.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
continuará a sociedade com o representante do interdito ou inabilita-
do, ou com os herdeiros do falecido, devendo estes escolher um deles,
que a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Foi conferida e está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163551
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ARMA-FIO — FABRICO DE ARMADURAS PARA BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2364; identificação de pessoa colectiva n.º 503765767; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163683

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO OS PIMPÕES

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 6; identificação de pessoa colectiva n.º 501109722; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 03/20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos membros da direcção.
Directores nomeados: presidente — António Eduardo da Silva Fili-

pe; vice-presidentes — Orlando António Pires Padrão, Eurico Correia
Moniz Barreto, casado, Francisco José Leal Ferreira, casado, e Isabel
Gonçalves Batista Barreto, casada; tesoureiro — António Manuel Con-
dinho Mota, casado; secretários — Susana Isabel Sousa Santos Del-Rio
Chust, casada, e Teresa Paula Xavier Gonçalves Pires Marques, casada;
vogal — Olga Maria Cato Ramos Camacho Cenicante.

Prazo: biénio de 2005-2006.
Data da nomeação: 23 de Março de 2005.

Foi conferida e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007163489

EX AEQUO — CONSULTORIA EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3506; identificação de pessoa colectiva n.º 506447251; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20050620.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade.

Data da aprovação das contas: 18 de Abril de 2005.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007163470

TECONTAL — TÉCNICOS DE CONTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1179; identificação de pessoa colectiva n.º 501500723; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163179

CARVALHO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1057; identificação de pessoa colectiva n.º 501275258; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163152

LEIRIA

FLEXODESIGN — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3475/
910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502511346; número
e data da apresentação: D-219/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011184762

LEFAMOLDE — MOLDES TÉCNICOS
PARA PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6127/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504238892; número
e data da apresentação: D-196/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011196000

RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1918/
840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501442642; número
e data da apresentação: D-195/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011195993

COFRAL — CONSTRUÇÕES FRANCISCO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2203/
850206; identificação de pessoa colectiva n.º 501510613; número
e data da apresentação: D-194/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2009038193

GLORIOFRUTAS — COMÉRCIO POR GROSSO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E TRANSPORTES

DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4832/
950703; identificação de pessoa colectiva n.º 503546364; número
e data da apresentação: D-204/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007313928
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ABC — ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS,L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4311/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503146170; número
e data da apresentação: D-203/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007313910

ARQUI-JARDIM — MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6849/
20000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504818384; nú-
mero e data da apresentação: D-201/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011210658

PUBLICENSO — IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3517/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 502537698; número
e data da apresentação: D-199/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011210240

EQUICOMPLEX — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8745/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506421180; número
e data da apresentação: D-198/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011210232

BOMCAR — AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 242, Estrada da Marinha Grande,
Carreira d’Água, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4173/
19930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502971100; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 68/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais, para o triénio de 2005-2007:

Administração: presidente — Álvaro Bonita da Costa Pires, casa-
do; vogais — João Paulo Cantante da Costa Pires, casado, e Luís Fi-
lipe Pereira da Silva Porém, casado; fiscal único — António Barreira,
Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, SROC, representada
por Fernando Jorge Marques Vieira, casado, ROC; suplente — Henri-
que José Marto Oliveira, casado, ROC.

Data da deliberação: 31 de Março 2005.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2009038568

HOTELIDER — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1770/
830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501363602; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 55/20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
gerente Jerome Pascal Pouil, casado, por deliberação de 18 de Março
de 2005.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2011224934

FRANKLIM & ALZIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1803/
830413; identificação de pessoa colectiva n.º 501198466; número
e data da apresentação: D-220/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária-Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011184770

MARINHA GRANDE

SANTOS DA CASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01664/980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504176366;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 02/20050601.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, José Jorge
Martins, cessou as funções de gerente, por renúncia.

Data: 5 de Fevereiro de 2003.

Conferido, está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006795279

POMBAL

GRÁFICA POMBALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1333;
identificação de pessoa colectiva n.º 502978252; número e data da
apresentação: PC-54/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118642

LAR DE SANTO AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502338300; número e data da
apresentação: PC-53/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

5 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118634

MARQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 500576904; número e data da
apresentação: PC-55/20050621.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

5 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118626

CHURRASQUEIRA PÉROLA DOS FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3017;
identificação de pessoa colectiva n.º 505827441; número e data da
apresentação: PC-44/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118650

AMADEU DA SILVA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2702;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404494; número e data da
apresentação: PC-45/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118669

IMO 298 SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2420;
identificação de pessoa colectiva n.º 504150367; número e data da
apresentação: PC-43/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118677

ICOMATRO MADEIRAS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2030;
identificação de pessoa colectiva n.º 504106112; número e data da
apresentação: PC-42/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118685

MANUEL CORDEIRO COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2251;
identificação de pessoa colectiva n.º 504324500; número e data da
apresentação: PC-46/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118707

LAR O SONHO DA FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1543;
identificação de pessoa colectiva n.º 503276588; número e data da
apresentação: PC-52/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118715

QUASE BOM — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504479814; número e data da
apresentação: PC-48/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118723

PLACOPORTELA — ESTUQUES PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1104;
identificação de pessoa colectiva n.º 502489685; número e data da
apresentação: PC-47/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118731

JARDIAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1500;
identificação de pessoa colectiva n.º 503189278; número e data da
apresentação: PC-61/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118600

IRMÃOS SERRADAS CARPINTARIA
DA RANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740426; número e data da
apresentação: PC-59/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118120

AUTO CENTRAL DE POMBAL COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 420;
identificação de pessoa colectiva n.º 500945179; número e data da
apresentação: PC-60/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118111

MAREUMAR CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 501825614; número e data da
apresentação: PC-63/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118103
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SANTOS GASPAR & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2812;
identificação de pessoa colectiva n.º 505533375; número e data da
apresentação: PC-62/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118090

LUSO AMÊNDOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3427;
identificação de pessoa colectiva n.º 506188515; número e data da
apresentação: PC-64/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118073

SELMAPE EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 807;
identificação de pessoa colectiva n.º 501747826; número e data da
apresentação: PC-58/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118065

AVELINO MENDES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2815;
identificação de pessoa colectiva n.º 505521253; número e data da
apresentação: PC-57/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118057

RAJOCONTA CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 483;
identificação de pessoa colectiva n.º 501222936; número e data da
apresentação: PC-70/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118049

SOPORTELAS — IMPERMEABILIZAÇÕES
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 994;
identificação de pessoa colectiva n.º502322594; número e data da
apresentação: PC-17/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010117000

MOTA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 502155060; número e data da
apresentação: PC-16/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010116992

JUSTO DOMINGUES — PROJECTOS, ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3120;
identificação de pessoa colectiva n.º 506035360; número e data da
apresentação: PC-15/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116976

TRANSPORTES ALTO COVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3371;
identificação de pessoa colectiva n.º 506454100; número e data da
apresentação: PC-14/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116968

TRANSPORTES RODRIGUES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3695;
identificação de pessoa colectiva n.º 506692647; número e data da
apresentação: PC-13/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116950

RITO — ALUMÍNIOS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 671;
identificação de pessoa colectiva n.º 501659269; número e data da
apresentação: PC-12/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116933

ELECTROFERSOL — ELECTRICIDADE
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502362944; número e data da
apresentação: PC-11/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116925
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PLATRISOTÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480851; número e data da
apresentação: PC-10/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116917

EXECRIS — EXECUÇÃO DE ESCRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 501160418; número e data da
apresentação: PC-09/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116909

JOCAIXAS INSDÚSTRIA DE CAIXAS DE ESTORES
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1772;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699616; número e data da
apresentação: PC-56/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118618

ERGUIPISOS — CONTRUÇÃO E EXECUÇÃO
DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3667;
identificação de pessoa colectiva n.º 507109139; número e data da
apresentação: PC-30/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118910

TRANSARUNCA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2762;
identificação de pessoa colectiva n.º 505365162; número e data da
apresentação: PC-31/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118928

POMBALIS — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1824;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801194; número e data da
apresentação: PC-51/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118995

TRANSNOBREGA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2276;
identificação de pessoa colectiva n.º 504377221; número e data da
apresentação: PC-28/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118880

CONSTRUÇÕES EUSÉBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 987;
identificação de pessoa colectiva n.º 502322314; número e data da
apresentação: PC-29/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118901

PIRÂMIDE DO MARQUÊS ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2661;
número e data da apresentação: PC-37/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118782

MARILAR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 981;
identificação de pessoa colectiva n.º 502304383; número e data da
apresentação: PC-50/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118790

ALBINO GAMEIRO & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502426390; número e data da
apresentação: PC-41/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118804

CONSTRUÇÕES MADAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3389;
identificação de pessoa colectiva n.º 506484939; número e data da
apresentação: PC-39/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118740
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ANTÓNIO DUARTE & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505519305; número e data da
apresentação: PC-40/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118758

SALSICHARIA ARMINDO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2629;
identificação de pessoa colectiva n.º 505226448; número e data da
apresentação: PC-38/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118766

CONSTRUÇÕES CARRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 501460560; número e data da
apresentação: PC-49/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118987

POMBALPOC — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2594;
identificação de pessoa colectiva n.º 505150476; número e data da
apresentação: PC-06/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010116860

MANUEL PEREIRA INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 501557350; número e data da
apresentação: PC-35/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118960

CARJEFELUZ — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2535;
identificação de pessoa colectiva n.º 505002817; número e data da
apresentação: PC-36/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118979

CONSTRUÇÕES EUROPELARIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3234;
identificação de pessoa colectiva n.º 506215024; número e data da
apresentação: PC-32/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118936

TRANSPORTES JORGE LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2797;
identificação de pessoa colectiva n.º 505501252; número e data da
apresentação: PC-33/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118952

QUINTA DO ENGENHO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2914;
identificação de pessoa colectiva n.º 505630206; número e data da
apresentação: PC-34/20050621.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118944

EXECRIS — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2890;
identificação de pessoa colectiva n.º 505635151; número e data da
apresentação: PC-08/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
te ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010116887

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

LUÍS MESQUITA PINHEIRO ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00784/050622; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/20050622.

Certifico que Luís Fernando dos Santos Mesquita Pinheiro, casado
com Elisabete Jaulino dos Santos Mesquita Pinheiro, na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Mesquita Pinheiro, Actividades Ho-
teleiras, Unipessoal L.da, e vai ter a sua sede na Casa dos Pinheiros, lugar
de Pucariças, freguesia de Cardosas, concelho de Arruda dos Vinhos.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir sucursais ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, catering.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, esta representado por uma quota, sendo o seu valor nominal de
dez mil euros, pertencente ao sócio único Luís Fernando dos Santos
Mesquita Pinheiro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio único, será exercida por um gerente, sendo ele já no-
meado, podendo ele nomear outros gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, nomeadamente compra e venda, arrendamento e tres-
passes; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente na sociedade, enquanto a quota per-
manecer indivisa.

7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

8.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Declarou ainda o outorgante que não faz parte de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Mais declarou o outorgante que o gerente nomeado fica desde já
autorizado a levantar o capital social depositado, para aquisição de
bens de investimento.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006764519

LAA TRANS — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00785/050624; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/20050624.

Certifico que entre Iryna Lesnichevska, viúva, Maryna Pekerman,
solteira, maior, Lev Zamanskyy, casado com Lioudmila Zamanskyy,
na comunhão geral e Vadim Gavrilovic Turcev, casado com Ludmila
Turcev, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LAA TRANS — Transportes de
Mercadorias L.da, e vai ter a sua sede na Corujeira, lugar de Corredou-
ras, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Lisboa, ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações, ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrém.

2 — Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como em sociedades de responsabilidade limitada com
objecto diferente; do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de doze mil
e, quinhentos euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade poderá não ser remunerada, se tal vier
a ser deliberado dm assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Vadim Gavrilovic
Turcev e o não sócio Manuel João da Silva Bruno, casado, residente
na Rua de Nove de Agosto de Mil Novecentos e Noventa e Nove,
lote onze, primeiro esquerdo, em Alverca, Vila Franca de Xira, nú-
mero de identificação fiscal 152881581.

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente,
excepto a movimentação de contas bancárias, com a intervenção
exclusiva do gerente Vadim Gavrilovic Turcev.

ARTIGO 5.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios,
não carece do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a não sócios, fica reconhecido o direito
de preferência à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cem mil euros, desde que a deliberação
seja tomada por unanimidade dos votos representativos da totalidade
do capital.

Assim o outorgaram, e declararam que o gerente Vadim Gavrilovic
Turcev, fica desde já autorizado a proceder ao levantamento da tota-
lidade do capital social depositado na instituição de crédito abaixo
indicada, a fim de custear as despesas inerentes à constituição da Socie-
dade e seu registo, bem como celebrar, em nome da sociedade, antes
do seu registo, quaisquer contratos de aluguer, aluguer de longa dura-
ção, arrendamento, locação financeira, necessários à instalação da
sociedade a ao início da sua actividade.

Mais declararam sob sua inteira responsabilidade, já se encontrar
depositada a importância do capital social já realizado, em nome da,
sociedade, no Banco BPI, SA, em data de hoje e na Agência de Arru-
da dos Vinhos.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006764535

DAVID MANUEL RIBEIRO ALQUEIDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00786/050627; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20050627.

Certifico que entre David Manuel Ribeiro Alqueidão, casado com
Maria João Cunha do Vale Alqueidão, na comunhão geral e Maria
João Cunha do Vale Alqueidão, casada com o anterior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma David Manuel Ribeiro
Alqueidão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Francisco Sá Car-
neiro, número sete, segundo direito, Quinta de São Lázaro, freguesia
e concelho de Arruda dos Vinhos.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo,
ainda, ser criadas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em trabalhos de construção civil,
nomeadamente: pinturas, isolamentos, revestimentos de pavimentos
e de paredes, estucagem e outros trabalhos de acabamento. Constru-
ção de edifícios.

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,
cada uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 202 — 20 de Outubro de 200522 950

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

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

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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar, imediatamente, em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, a aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação
financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que,
definitivamente, matriculada.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006764551

JOSÉ ANÁGUA & JOSÉ LEITÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00790/050627; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 03/20050627.

Certifico que entre José Manuel Lopes Leitão, casado com Paula
Cristina Gonçalves Correia Leitão, na comunhão geral, e José Manu-
el Anágua dos Santos, casado com Celina Isabel Valente Serrano da
Rosa Pires, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Anágua & José Leitão —
Construções, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Panorama, lote
13, rés-do-chão esquerdo, em Arruda dos Vinhos, freguesia e conce-
lho de Arruda dos Vinhos.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar agências, sucursais, filiais ou
outras formas locais de representação da sociedade, em qualquer pon-
to do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públicas,
venda de imóveis construídos e compra e venda e revenda de imóveis
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, cada uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios
que forem nomeados em assembleia-geral, ficando, desde já, nomea-
dos gerentes, ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, é necessário a assinatura
de dois gerentes.

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 divisão e cessão de quotas a não sócios depende do consenti-
mento 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 con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

De acordo com os termos e disposições legais são permitidas pres-
tações suplementares de capital a ambos os sócios, na proporção das
respectivas quotas, até ao montante de duzentos mil euros.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica, desde já, auto-
rizada a levantar a totalidade do capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a aquisição
de equipamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, ou tomar de trespasse
quaisquer estabelecimentos comerciais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006764543

FILICÉCARNES — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00646/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506338010;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social ficando o artigo 2.º, com a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste em talho, comércio e distribuição, im-
portação e exportação de carnes e seus derivados. Produção e comer-
cialização animal. Comércio de peixe, fruta, charcutaria, supermerca-
do e congelados.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narciso
dos Santos Guimarães. 2006764560

CADAVAL

AZEVAGRO — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 295/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503418900; data da
entrega: 29062005.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366655

AZEVAGRO — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 295/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503418900; data da
entrega: 24062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366493

CLÍNICA VETERINÁRIA DO CADAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 378/
980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504042785; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366736

TOBIAS & FRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 127/
820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501256326; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366485

MADAVAL — INDÚSTRIA DE MADEIRAS
DO CADAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 363/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503918580; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366590

CRELDA — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 454/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504857924; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366647

CRELDA — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 454/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504857924; data da
entrega: 17062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Destacada, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366639

PASCOAL PINTO CONSTRUÇÕES — CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 336/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503646113; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366531

JAIME MÁRIO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 10/
731213; identificação de pessoa colectiva n.º 501055363; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366680

EDITE & RAQUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 417/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504443160; data da
entrega: 30062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366787
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FERNANDO MARTINS VENTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 573/
021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506344738; data da
entrega: 27062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2011207495

JACINTO & AGUARDENTEIRO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 595/
030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506693244; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366795

TOMAVES — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 221/
911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502643404; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366574

MANUEL CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 608/
040218; identificação de pessoa colectiva n.º 506871789; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001367112

ARCADA, ÁREA DE SERVIÇO DA PALHOÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 267/
930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503022276; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 01/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Averbamento n.º 2; of. 20050621.
Rectificação.
Fiscal único:
Prazo: triénio de 2003-2005.

Administração:
Prazo: ano de 2004.
Apresentação n.º 01/20050621.
Nomeação do conselho de administração.
Conselho de administração:
Presidente — Fernanda Ribeiro Batista; administradores: João Car-

los Ribeiro Batista e Victor Manuel Ferreira Azinheira, solteiro, maior.
Data da deliberação: 9 de Junho de 2005.
Data: 14 de Março de 2005.

Foi conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366299

CONSTRUÇÕES, LUÍS FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 339/
960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503661031; data da
entrega: 22062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366310

JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 3/
730528; identificação de pessoa colectiva n.º 500371113; data da
entrega: 21062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366337

CARMATIFIL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 184/
891023; identificação de pessoa colectiva n.º 502237856; data da
entrega: 16062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366329

TRANSPORTES AIDA NOBRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 482/
0012204; identificação de pessoa colectiva n.º 505222370; data
da entrega: 24062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366400
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AVIÁRIO DO PINHEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 117/
810928; data da entrega: 24062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366418

AVIBOIÇA — SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE AVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 283/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503216119; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366841

SUPERCADAVAL — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 373/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503986801; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366914

ENCOSTA DO VALE — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO

PROFISSIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 464/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 502862670; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366825

YES IS ALWAYS THERE — IMPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 509/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505519771; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366833

TIAGO & MIGUEL — MATERIAIS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 495/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505400596; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366850

RIBEIROGEADA — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 231/
920408; identificação de pessoa colectiva n.º 502782650; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366868

CIDRALAUTO — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 337/
960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503646539; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366663

PEJOREL — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 556/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506146243; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366892

QUINTA DO CASTRO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 596/
030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506699900; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366906
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RUI BENTO DIAS — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 519/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505751933; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366760

ARLINDO RIBEIRO & FILHOS — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 426/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504302973; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366612

MATRIFÉLIX — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 585/
030520; identificação de pessoa colectiva n.º 506554694; data da
entrega: 30062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366779

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA MILHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 170/
880929; identificação de pessoa colectiva n.º 502043407; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 200418910

SANCHO, HENRIQUES & OLIVIEIRA — FABRICO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 551/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506089193; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366817

E. R. E P.  P. — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 435/
990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504605526; data da
entrega: 30062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366620

JOÃO PAULO NOBRE — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 433/
990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504609149; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366752

LUACARNES — SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 582/
030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506567362; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366507

SERRALHARIA CIVIL VILARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 273/
930916; data da entrega: 29062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366744

E. P. & BERNARDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 494/
010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505314118; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2009828020
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CRUZ FERREIRA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 613/
040428; identificação de pessoa colectiva n.º 506868281; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366973

MÁRIO PEREIRA CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 132/
821217; identificação de pessoa colectiva n.º 501242287; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366981

MINI MERCADO PARAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 498/
821217; identificação de pessoa colectiva n.º 505475596; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2006817418

FRUTAS DE FIGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 430/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504457586; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366922

SUPERMERCADOS MONTEJUNTO ESTRELA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 623/
040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507039220; data da
entrega: 27062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366426

FARMÁCIA MONTEJUNTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 614/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506944140; data da
entrega: 27062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366434

M. JORGE JACINTO — INSTALAÇÕES E MATERIAIS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 447/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504759906; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2003.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366450

AUTOSPRAY DO CADAVAL — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 341/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504273256; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2006814079

TRADIAVES — CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 532/
020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505900793; data da
entrega: 24062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366396

TECNISILVA — PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 264/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 503022390; data da
entrega: 24062004.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366388
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QUINTA DA NORUEGA — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 442/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504795090; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366370

IMOBILIÁRIA DE FIGUEIROS — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 178/
890517; identificação de pessoa colectiva n.º 502159731; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2011207487

CONSTRUÇÕES AMÂNDIO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 290/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503419680; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2011207509

VALE POÇOS — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 581/
030407; identificação de pessoa colectiva n.º 506386317; data da
entrega: 24062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366353

JOSÉ RODRIGUES PANTALEÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 514/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505613883; data da
entrega: 24062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366361

BFT — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 399/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 502590300; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366604

VILARPOC — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 380/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504043161; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366710

JOSÉ ÁLVARO — CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 489/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505325675; data da
entrega: 29062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366728

MARCOCRISTI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 593/
030714; identificação de pessoa colectiva n.º 506584615; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366540

QUINTA DO PIZÃO — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 167/
880725; identificação de pessoa colectiva n.º 502012412; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2006816918
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JOSÉ HEITOR LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 99/
800228; identificação de pessoa colectiva n.º 500974187; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366558

EDERTERRAS — EMPRESA DE REMOÇÃO DE TERRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 566/
020925; identificação de pessoa colectiva n.º 506185559; data da
entrega: 28062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366582

SOTUFI — SOCIEDADE TURÍSTICA DA QUINTA
DO FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 645/
050621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
21062005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que através de escritura de constituição de socie-
dade, lavrada em 27 de Dezembro de 2001, a fl. 36 do livro n.º 266,
no Cartório Notarial de Centro de Formalidades das Empresas de Leiria,
entre Nuno Maria Corte Real de Cabedo, solteiro, maior, residente na
Rua de Passos Manuel, 22, 4.º Lisboa; Carlota Maria Corte Real de
Cabedo, solteira, maior, residente na Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 17, Estorial, Cascais; Maria António Costa Cruz e Corte-
-Real de Cabedo, e marido, Luís Filipe de Cabedo, casados na separa-
ção de bens, residentes na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 17,
Estoril, Cascais, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se re-
gerá pelo seguinte contrato, que está conforme o original:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOTUFI — Sociedade Turística da
Quinta do Fidalgo, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Júlio Pereira da Silva,
4, Quinta do Fidalgo, no Cadaval, freguesia e concelho do Cadaval.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, ser cri-
adas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreendimentos turísticos e
hoteleiros e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas:
duas iguais no valor nominal de mil e trezentos euros, cada, tituladas
uma por cada sócio Nuno Maria Corte Real de Cabedo e Carlota Maria
Corte Real de Cabedo, uma no valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros titulada pela sócia Maria António Corte-Real de Cabedo
e outra do valor nominal de mil cento e cinquenta euros titulada pelo
sócio Luís Filipe de Cabedo.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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 nomeados gerentes os sócios.

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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada. Adverti os outorgantes da obrigação de ser reque-
rido o registo deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366302

MARIA ARLETE AMARO GARCIA MARQUES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 537/
020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505720167; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366930

BETAFRI — INDÚSTRIA DE PRÉ-COZINHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 449/
20000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504412892; data
da entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2010320867
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ZOOQUÍMICA — COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS
E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 172/
881114; identificação de pessoa colectiva n.º 502063793; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366884

RESIOESTE — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 392/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504502298; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 3/
21062005.

Certifico que, por escritura de rectificação, lavrada em 14 de Ju-
nho de 2005, a fl. 129 do livro n.º 24, do Cartório Notarial de Lis-
boa, para rectificar escritura de redenominação, aumento de capital e
alteração do pacto, lavrada em 24 de Março de 2003, a fl. 36 do
livro n.º 295, do 7.º Cartório de Lisboa, foi feito o seguinte registo:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 03/20050621.
Facto: rectificação.
Rectificada a distribuição da subscrição de acções no aumento de

capital.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2010517512

SERRA DA NEVE — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 24/
741011; identificação de pessoa colectiva n.º 500420750; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 2/
17062005.

Certifico que, por escritura de rectificação, lavrada em 8 de Junho
de 2005, a fl. 52 do livro n.º 129-D, do Cartório Notarial de Cadaval,
para rectificar escritura de aumento e redenominação de capital e
alteração do pacto, lavrada em 30 de Junho de 2000, a fl. 26, livro
n.º 23-D, do Cartório de Notarial de Cadaval, foi feita a rectificação
do aumento de capital para € 108 930, reforçado com 10 338 530$,
em dinheiro, pelos sócios e nos montantes seguintes:

Aurélio Branco Henriques, António Pinto de Carvalho, Luís Amé-
rico Lopes Machado, Luís Miguel & Ana, L.da — 619 770$ cada um;
Bernardino de Oliveira Ralha, João Albino de Sousa Coelho e José
Alberto Coelho Duarte — 1 697 770$, cada um; José Heitor Lou-
renço — 1 188 470$ e Ema Bastos Prieto com a criação de uma
nova quota — 1 577 670$, e foi alterado parcialmente o pacto da
sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social é de cento e oito mil novecentos e trinta euros,
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde às
seguintes quotas:

a) Oito quotas iguais no valor nominal de onze mil cento e cin-
quenta e sete euros, pertencente cada uma a Aurélio Branco Henri-
ques, António Pinto Carvalho Júnior, Luís Américo Lopes Machado,
Luís Miguel & Ana, L.da, Bernardino Oliveira Ralha, João Albino Sousa
Coelho, José Alberto Coelho Duarte e José Heitor Lourenço;

b) Uma quota no valor nominal de cinco mil duzentos e vinte e
nove euros pertencente a Santos & Franklin, L.da

c) Duas quotas no valor nominal de três mil duzentos e oitenta e
oito euros, pertencente a Manuel Fernando Anastácio e em comum e

sem determinação de parte ou direito, a Ema Bastos Prieto, Zurita
Ferreira Gaspar Cerqueira e Cármen Sofia Brito Gaspar Pote;

d) Uma quota no valor nominal de sete mil oitocentos e sessenta
e nove euros pertencentes a Ema Bastos Prieto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à alteração de contrato.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001366132

FIGUEIREDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 85/
781230; identificação de pessoa colectiva n.º 501108734; data da
entrega: 30062005.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2006817434

CASCAIS

LUÍSA GARANITO — PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 265/
050606 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507245539;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20050606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Luísa Gomes Garanito e Dina Maria Gomes Garanito que se rege pe-
los artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Luísa Garanito — Prestação Ser-
viços Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Campos, 29, na
Charneca, freguesia e concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços médicos
e de saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia Maria Luísa Gomes
Garanito e outra do valor nominal de cem euros pertencente à sócia Dina
Maria Gomes Garanito.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria Luísa Gomes
Garanito.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2011116872
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PREDICASCAIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04297
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502098040; núme-
ro e data do requerimento: 9271/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000791964

SERVIDOMÉSTICOS — ELECTRODOMÉSTICOS
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 584-A
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 284/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005793922

SILVA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 194
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500410402; núme-
ro e data da apresentação: 851/220404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004830794

SPECANALÍTICA, EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 266/
050606 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507350871;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/20050606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Luísa Mendonça da Cruz Lereno Monteiro Moura e José Pedro Ma-
lheiro Barreto Moura, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SPECANALÍTICA, Equipamen-
tos Científicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santana, 999, freguesia
e concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou o formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de produtos e equipamentos analíticos e científicos e
formação nas áreas analítica e científica. Reparação e instalação dos
mesmos equipamentos e formação relativa a estes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2011116880

LRC ESTORIL — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 267/
050606 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507327144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/20050606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
Manuel Ramos Cardoso e Nuno Manuel Sobral Mateus, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LRC Estoril — Contabilidade e
Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Gil Vicente, 70, B,
rés-do-chão, direito, em São João do Estoril, freguesia do Estoril,
concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
contabilidade. Consultoria em gestão e formação.

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 do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma e uma de
cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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 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) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

b) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;
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c) No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
e) Quando a quota tiver, por qualquer forma, sido cedida a tercei-

ros sem o prévio consentimento da sociedade, tomado por maioria,
em assembleia geral.

2 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal da quota amorti-
zada, salvo se outro inferior resultar do último balanço aprovado.

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.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2011116899

EXPOMUS — PROJECTOS E EXPOSIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 269/
050607 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507363450;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20050607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio José Ribeiro Baptista, Carlos Alberto Morgado da Silva e Rui
Manuel dos Santos Fernandes, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EXPOMUS — Projectos e
Exposições, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada do Cabeço Cação, Par-
que Industrial da Várzea, em Trajouce, freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em carpintaria; projectos de expo-
sições; execução de molduras, montagem de exposições; transporte
rodoviário de mercadorias em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada
uma e uma de cada sócio.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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 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 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; e
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.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2011116902

LISBOA — 1.A SECÇÃO

DIAMANTINO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 913; identificação de pessoa colectiva n.º 500528543; data
da inscrição: 15062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 3000183476

ANTUNES & ANTUNES — TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9824; identificação de pessoa colectiva n.º 505278848; data da
inscrição: 150605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010485700

ADEGA DOS LOMBINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 240; identificação de pessoa colectiva n.º 500528128; data da
inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2006479288

ENERGY SPASH — PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 760; identificação de pessoa colectiva n.º 506941060; data
da inscrição: 16062004.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010456890

DIFIL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 223; identificação de pessoa colectiva n.º 500341656; data
da inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2006688774

ENERLINK DIVULGAÇÃO E TECNOLOGIAS
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 030; identificação de pessoa colectiva n.º 506059650; data
da inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2011197546

ELECTRO REPARADORA AMÉRICO VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9431; identificação de pessoa colectiva n.º 505166925; data da
inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2003695311

AUTO TÁXIS SERTALIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7598; identificação de pessoa colectiva n.º 500431485; data da
inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 a 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2011197511

ANTÓNIO PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3893; identificação de pessoa colectiva n.º 500555702; data da
inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010574940

DOSSIER — COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3838; identificação de pessoa colectiva n.º 502978368; data da
inscrição: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2011197520

ARMAZÉM AMERICANO — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00410/910402; identificação de pessoa colectiva n.º 502589337;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 08/050131.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cisão-fusão, reforço de capital e alteração do contrato quanto ao

artigo 4.º
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida

Fétal — Moda Internacional, S. A. para o incorporar na sociedade
Armazém Americano — Comércio e Representações, S. A.

Reforço: 4 416 000 euros, realizado em dinheiro pelos accionistas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de quatro milhões novecentos e dezasseis
mil euros, totalmente subscrito e realizado, representado por nove-
centos e oitenta e três mil e duzentas acções, de cinco euros cada.

2 — As acções são ao portador e representadas por títulos de uma,
dez, cinquenta, cem, mil e múltiplos de mil acções.

3 — O conselho de administração fica autorizado a proceder ao
aumento do capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante
de dez milhões de euros, pelas modalidades que julgar mais conveni-
entes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2009328990

AUTOMÓVEIS CITRÖEN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 802/271025; identificação de pessoa colectiva
n.º 500038961; averbamentos n.os 1 e 6 à inscrição n.º 30 e inscri-
ções n. os 32 e 33; números e data das apresentações: 06, 07, 09 e
10/050617.

Certifico que foi registado o seguinte :
Cessação das funções da administradora Magda Salarich, por renúncia

em 30 de Março de 2005.
Designação de administrador em 30 de Março de 2005: Christian

Carsalade, 5, Villa de la Musique, 92400 Courbevoie, França.
Prazo: quadriénio em curso 2004-2007.
Rectificação: o nome correcto do membro do conselho fiscal efec-

tivo é PricewatherhouseCoopers & Associados, SROC, L.da

Cessação dos membros do conselho fiscal: Carlos Marques Bernar-
des, José António Salvador Rodrigues Avó, PricewatherhouseCoopers
Associados, SROC, L.da, por renúncia em 11 de Fevereiro de 2005,
com efeitos a partir de 30 de Março de 2005.

Designação do fiscal único em 30 de Março de 2005: Pricewa-
therhouseCoopers Associados, SROC, L.da, Palácio Sottomayor, Rua
de Sousa Martins, 1, 2.º, esquerdo, Lisboa; suplente — Carlos Alberto
Lourenço, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio em curso 2004-2007.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010575318
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ARQUICONSULT — ARQUITECTURA, ENGENHARIA,
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 886/050112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505187299; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
21/050112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 2.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 — ..............................................................................................
2 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Tecnológico de Lisboa,

Estrada do Paço do Lumiar, lote 1, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

Mais certifico que a sociedade transferiu a sua sede do concelho de
Loures para o concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008435105

DOURETA ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 885/20041102; identificação de pessoa colectiva
n.º 507090403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
041102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Doureta Engenharia, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração, desenvolvimento, apoio
e comercialização de qualquer tipo de aplicações e sistemas informá-
ticos, sua implementação e desenvolvimento em projectos de enge-
nharia e de gestão, bem como projectos de engenharia e assistências
técnicas, operações estas que poderão ser realizadas pela sociedade,
quer directa quer indirectamente pela titularidade de quotas, acções ou
qualquer tipo de participação em sociedades de objecto análogo e ain-
da mediante qualquer outra forma em direito admitida.

ARTIGO 3.º

1 — A sede social é na Rua de Rosa Araújo, 2, 9.º, em Lisboa (fre-
guesia do Coração de Jesus).

2 — A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo também deliberar abrir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação,
em qualquer zona do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo que com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de sessenta
mil euros, dividido em duas quotas dos valores nominais de trinta mil
euros, uma de cada um dos sócios Buhodra Ingenieria, S. A., e José
Ramon Garcia Fresno.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que, para além
do capital social, venham a ser necessários aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, na pro-
porção das suas quotas, até ao montante global de cento e vinte mil
euros.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado, poderá ser exercida por um ou mais geren-
tes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 — Fica nomeado gerente o sócio José Ramon Garcia Fresno.

ARTIGO 9.º

1 — A divisão e cessão de quotas entre sócios e livremente permitida.
2 — A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da

sociedade, e, sendo onerosa, é-lhe reservado direito de preferência,
direito este que se devolverá aos sócios não cedentes se a sociedade o
não quiser exercer.

ARTIGO 10.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 insolvente ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas com pelo menos 15 dias de antecedência,
salvo se a lei exigir outra formalidade ou estabelecer prazo mais longo.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008424200

DR. JACQUES PENA — SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 884/20041029; identificação de pessoa colectiva n.º 507049748;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 13/041029.

Certifico que José Manuel Guimarães Jacques Pena constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de Dr. Jacques Pena — Servi-
ços Médicos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na a Rua de D. Luís
de Noronha, 24, 8.º, D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

§ único. Sem dependência do consentimento de outros órgãos a
gerência pode:

a) Deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe;

b) Criar sucursais, agências, delegações e outras formas de repre-
sentação.

2.º

Objecto social

O objecto social consiste na actividade de prática clínica em ambu-
latório.

3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à quota do sócio José Manuel Guimarães Ja-
cques Pena, viúvo, residente na Rua de D. Luís de Noronha, 24, 8.º,
D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

4.º

Transmissão de quotas

A cessão total da quota é livremente permitida.

5.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado posteriormente, será exercida pelo
sócio José Manuel Guimarães Jacques Pena, que desde já fica nomeada
gerente, sendo necessária sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.
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Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social de-
positado no Banco Millennium BCP — Praça do Chile, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação da sede.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008394298

ALMA DA GUIA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 879/041027; identificação de pessoa colectiva
n.º 507098684; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
041027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alma da Guia — Investimentos
Imobiliários, S. A, e tem a sua sede na Rua de Victor Cordon, 10, A,
5.º, freguesia dos Mártires, concelho de Lisboa e rege-se pelo presen-
te contrato, pelo Código das Sociedades Comerciais e demais legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 2.º

O conselho de administração da sociedade poderá deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim,
criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, em qualquer parte do território português ou
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto proceder a investimentos imobiliári-
os, compra e venda para revenda de imóveis, construção, restaura-
ção, gestão de imóveis, arrendamento de imóveis, urbanos e rústicos,
próprios ou de terceiros, administração de condomínios e toda e qual-
quer prestação de serviços nas mais diversas áreas, entre as quais,
comunicação, marketing e publicidade, bem como adquirir participa-
ções no capital de outras sociedades independentemente do objecto.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por dez mil acções, no valor nomi-
nal de cinco euros cada uma.

2 — Aos accionistas poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

3 — As acções podem ser ao portador ou nominativas, livremente
convertíveis conforme vontade do respectivo titular, correndo por
este todos os encargos de conversão.

4 — Poderão existir títulos de uma, cinco, dez, cem, quinhentas e
mil acções.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de
quatro anos, renováveis, de entre os accionistas ou outras pessoas.

2 — As assembleias gerais são convocadas por meio de carta regis-
tada, remetidas para o domicílio do accionista constante dos registos
da sociedade, com antecedência não interior a 21 dias.

3 — Sempre que não houver acções ao portador, a assembleia ge-
ral poderá ser convocada, nos termos do n.º 3 do artigo 367.º do
Código das Sociedades Comerciais, mediante simples carta com dis-
pensa de quaisquer publicações.

4 — As assembleias gerais reunirão na sede da sociedade, ou em
qualquer outro local para onde sejam convocadas.

Da administração

ARTIGO 7.º

1 — A administração da sociedade compete a um administrador
único, eleito por um período de quatro anos, pela assembleia geral,
podendo o respectivo mandato ser renovado.

2 — O administrador único terá os mais amplos poderes de gestão
dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos, ac-
tiva e passivamente, pelas assinaturas:

a) Do administrador único;
b) De um procurador dentro dos limites do respectivo mandato.

Da fiscalização

ARTIGO 9.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co e um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos, renovável.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral que deliberar sobre o exercício anual, deliberará
igualmente sobre o destino a dar aos respectivos resultados.

ARTIGO 11.º

A dissolução e liquidação da sociedade regem-se pelas disposições
da lei e pelas deliberações das assembleias gerais competentes.

ARTIGO 12.º

Transitório

Ficam desde já nomeados os seguintes corpos sociais para o quadri-
énio de 2004-2007:

Assembleia geral: presidente — Carlos Fernando de Carvalho Bar-
bosa da Cruz, casado, residente na Rua de Victor Cordon, 10, A, 5.º,
em Lisboa; secretário — Ana Paula Pimentel Ferreira de Oliveira Sil-
va, casada, residente na Rua de Victor Cordon, 10, A, 5.º, em Lisboa;
administrador único — João Pedro Silva Ferreira, divorciado, residente
na Calçada de Santa Catarina, 9, 6.º, esquerdo, Cruz Quebrada; fiscal
único — Dr. Emídio de Jesus Maria, revisor oficial de contas n.º 684,
com domicílio profissional na Rua de Arroios, 118, 1.º, B, em Lis-
boa; suplente — Dr. José Duarte Assunção Dias, revisor oficial de
contas n.º 513, com domicílio profissional na Rua de Américo Du-
rão, 6, 8.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007591413

EUROFÁCIL — CONSULTORES FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 878/20041026; identificação de pessoa colectiva
n.º 507122453; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
041026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Eurofácil — Consultores Financeiros,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Jorge Colaço, 40-A, em Lisboa, fre-
guesia de S. João de Brito.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.
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2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria financeira e activida-
des imobiliárias.

3.º

O capital social integralmente realizado em numerário é de seis
mil euros, e corresponde a soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de cinco mil e quatrocentos euros do sócio Vítor Jorge César
Gouveia e outra no valor nominal de seiscentos euros do sócio Fran-
cisco José Cunha Mendonça Macedo de Carvalho.

4.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, a terceiros, depende do
consentimento da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo lugar o direito de preferência.

5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de doze mil euros, de acordo com deliberação a to-
mar em assembleia geral.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573404

ESCRITO E LIDO — EDIÇÕES PERIÓDICAS
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 877/20041026; identificação de pessoa colectiva
n.º 506954471; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20041026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Escrito e Lido — Edições Perió-
dicas e Multimédia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Campo
Pequeno, 2, 2.º-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 edição e publicação de edições
periódicas, edição, realização e produção de conteúdos multimédia,
rádio, televisão, imprensa, Internet, importação, exportação e co-
mercialização de produtos multimédia, formação profissional, edição
de documentários, reportagens e entrevistas, assessoria de imprensa e
ou organização de eventos culturais, desportivos e gastronómicos. Ex-
ploração de espaços de restauração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quo-
tas: uma de mil e quinhentos euros, titulada pelo sócio Artur Hélder
Lima Duarte; uma de mil e quinhentos euros titulada pela sócia Ana
Glória Narcisa Lucas; uma de mil e quinhentos euros, titulada pela
sócia Maria Isabel Graça Marques Lourenço Ferreira; uma de qui-
nhentos euros, titulada pelo sócio Paulo Manuel Gama Bonaparte
Figueira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Artur Hélder Lima
Duarte, Ana Glória Narcisa Lucas e Maria Isabel Graça Marques Lou-
renço Ferreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos, seja a que título for, fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade em primeiro lugar e dos sócios
não cedentes em segundo lugar.

a) O sócio cedente deverá comunicar a sua pretensão de cessão
da quota através de carta registada com aviso de recepção com 45 dias
de antecedência, dirigida à sociedade e a cada um dos restantes só-
cios;

b) A sociedade no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da
comunicação a que atrás se alude deverá pronunciar-se sobre o exer-
cício do seu direito de preferência;

c) Decorrido que seja o prazo concedido à sociedade, sem que esta
se pronuncie, ou exerça o direito de preferência que detém, têm os
sócios o prazo de 15 dias para exercerem, de per si, o seu direito de
preferência;

d) Se mais que um sócio preferir, será a quota dividida em valores
nominais iguais, por forma a ser cedida aos preferentes;

e) Se a divisão não for possível, a quota será cedida ao sócio, que
em licitação entre os preferentes, a arrematar.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando e 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 inteirdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento 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 algum dos sócios ou 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 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.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008438830

ANABELA LOURO — CONSULTADORIA EM VENDAS
E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 873/041025; identificação de pessoa colectiva
n.º 507084012; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
06/041025.
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Certifico que Anabela Centeio Coelho Ribeiro Louro constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Anabela Louro — Consultadoria
em Vendas e Marketing, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lis-
boa, na Praça de Alvalade, 9, 5.º, sala A-7, freguesia de São João de
Brito.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em consultadoria em vendas e
marketing para outras empresas. Distribuição, logística e comerciali-
zação de produtos alimentares e não alimentares. Representação de
marcas, produtos e empresas alimentares e não alimentares. Infor-
mática, desenvolvimento de software, programação informática. Im-
portação e exportação de produtos alimentares e não alimentares.
Manipulação e transformação de embalagens para comercialização.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente à única sócia Anabela Centeio Coelho Ribeiro
Louro.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objec-
to diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico.

5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, compete à sócia
única ou a não sócio.

2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única Anabela Centeio
Coelho Ribeiro Louro.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do
objecto social.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008438589

ENSAIUS — GABINETE DE COMUNICAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 871/20041022; identificação de pessoa colectiva
n.º 506924599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
041022.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a designação de Ensaius — Gabinete de Comu-
nicação e Investigação Histórica, L.da

3.º

A sua sede é na Rua das Chagas, 17, 2.º, direito, freguesia de
São Paulo, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O objecto social consiste na comunicação, investigação e consul-
tadoria histórica.

5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de € 5100
e corresponde à soma de seis quotas iguais de € 850 e pertencentes a
Ângela Maria Medina da Silva e Sousa Oliva, António Fernando Ben-
to Pacheco, António Joaquim Rodrigues Lopes, Berta Sofia Franco
Nunes, Maria Amélia Pereira de Castro e Brito e Vítor Hugo Maia
Vassalo Miranda Amorim.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo fica conferido o
direito de preferência.

7.º

1 — A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertencerá à totalidade dos
sócios, sendo nomeado anualmente um deles em assembleia geral para
deter um voto de qualidade em caso de empate.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de dois dos
sócios gerentes.

8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo estes
nomear, de entre si, um que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indecisa.

9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos casos
para que a lei exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573323

ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 182; identificação de pessoa colectiva n.º 500958475; data
da inscrição: 15062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010801164

A VAIDOSA DO TERREIRINHO — GINGINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 082; identificação de pessoa colectiva n.º 500470278; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010624130

ANTÓNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 225; identificação de pessoa colectiva n.º 500023239; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010575172
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AUTO TÁXIS ESTRELA GRADIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 243; identificação de pessoa colectiva n.º 500516766; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010625250

AUTO TÁXIS MARTINS CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 587; identificação de pessoa colectiva n.º 500320195; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010624840

AUTO ROVICAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 395; identificação de pessoa colectiva n.º 500319146; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010574770

ALVESSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 304/19590129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500851050; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 17 e 18/20030422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Vladimiro Elias Felício, por re-

núncia, em 14 de Abril de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e corpo do artigo 4.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma do valor
nominal de três mil setecentos e cinquenta e três euros e um cêntimo
pertencente ao sócio Amândio Pereira de Oliveira Xavier, e outra do
valor nominal de mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e
nove cêntimos pertencente ao sócio Rui Miguel Paiva de Lemos
Noronha.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade fica a cargo de ambos os
sócios Amândio Pereira de Oliveira Xavier e Rui Miguel Paiva de
Lemos Noronha, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

Para a sociedade se considerar validamente obrigada é necessária a
intervenção de dois gerentes.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541570

DUPIMOBILIARIA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 721; identificação de pessoa colectiva n.º 505689278; data
da inscrição: 16062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2006527274

EM NOME DO ESPAÇO — INSTALAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE MATERIAL
ELÉCTRICO, DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 318; identificação de pessoa colectiva n.º 505640546; data
da apresentação: 16062004.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010574966

AUTO TÁXIS ARGANILENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9049; identificação de pessoa colectiva n.º 504912836; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010624890

AUTODRIL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7296; identificação de pessoa colectiva n.º 504994891; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2006476432

DUPLICADOS — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5917; identificação de pessoa colectiva n.º 503631540; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Rodrigues A. Trindade de Oliveira. 2010574931

DATA AO CUBO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO À GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 894/041105; identificação de pessoa colectiva
n.º 507058070; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
041105.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Data ao Cubo — Prestação de Ser-
viços de Apoio à Gestão Empresarial, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis,
114, 1.º, C, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, prestação de ser-
viços de apoio à gestão empresarial. Importação, exportação e co-
mércio por grosso e a retalho de materiais de construção civil,
artigos eléctricos. Construção civil, gestão e coordenação de obras,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo
fim. Montagem de stands.

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, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sciedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Miguel Figueiredo
Barbosa Adrião.

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 contrato 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 terceiro; sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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.

Sócios:
1) Rui Miguel Figueiredo Barbosa Adrião, solteiro, maior, Rua de

Tomás da Fonseca, 44, 3.º, C, Campo Grande, Lisboa.
2) José Miguel Correia Monteiro, casado com Paula Cristina Fi-

gueiredo Barbosa Adrião, comunhão de adquiridos, Rua de Pires Jorge,
3, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573455

DOMITIANUS — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 892/041104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507086414; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
041104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOMITIANUS — Arquitectu-
ra, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, 87, 1.º, fre-
guesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de arqui-
tectura e livraria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

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.

Sócios:
1) Paulo Alexandre Tormenta Pinto;
2) Rosa Maria Marques Antunes Bastos Pinto, casada com o ante-

rior, na comunhão de adquiridos, Rua de Santos-o-Velho, 34, 2.º, Lis-
boa.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573447

AQUAGH — CONSULTORES EM RECURSOS HÍDRICOS
E PLANEAMENTO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 889/041103; identificação de pessoa colectiva
n.º 507108426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
041103.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AQUAGH — Consultores em
Recursos Hídricos e Planeamento Ambiental, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Ferreira de
Andrade, 14, 2.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, con-
celho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria em engenharia e
planeamento ambiental e recursos hídricos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: duas iguais do valor nominal de mil e quinhentos euros, cada
uma e uma de cada um dos sócios Ana Maria Rosete dos Santos Do-
mingos Gonçalves Henriques e António Nuno Fernandes Gonçalves
Henriques e duas iguais, do valor nominal de mil euros cada uma e
uma de cada uma das sócias Ana Mafalda Domingos Gonçalves Hen-
riques e Rita Maria Domingos Gonçalves Henriques.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibera-
do.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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.

Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Maria Rosete dos San-
tos Domingos Gonçalves Henriques.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573439

EXPOTAC — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 888/041103; identificação de pessoa colectiva
n.º 507107403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
041103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EXPOTAC — Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro e Inês, lote 2.06.08,
B, no Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, con-
celho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibera-
do.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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 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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Fica desde já nomeado gerente o sócio Tomé Lobato Barata.
Sócios:
1) António Joaquim Toscano Ferreira, casado com Maria de Lur-

des Ferreira Dias Alves, comunhão de adquiridos, Rua de D. Tristão
Vaz Teixeira, 7, 3.º, esquerdo, Ramada, Odivelas.

2) Tomé Lobato Barata, casado com Maria Felícia Pinto Vaz Ba-
rata, comunhão de adquiridos, Praça de Adolfo Ayla, 1, 5.º, C, Lis-
boa.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573420

ENGENHO E ESTABILIDADE — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 887/041103; identificação de pessoa colectiva
n.º 507102053; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
041103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Engenho e Estabilidade —
Consultores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Farinha Beirão,
27, 1.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, projectos e pres-
tação de serviços na área da engenharia civil, electrotécnica, mecâni-
ca, eléctrica, topografia, arquitectura e geotecnia.

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:
uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros titulada pela
sócia Sónia Margarida Igreja Viegas de Freitas Cardoso e outra do valor
nominal de mil e quinhentos euros titulada pelo sócio Carlos Miguel
Diogo Coimbra.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.
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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 aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibera-
do.

2 — Para vincular a sociedade 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

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 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 aprovada.

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.

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573412

ADÃO CARVALHO & LUDOVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 883/041029; identificação de pessoa colectiva
n.º 507134796; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
041029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Adão Carvalho & Ludovina, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Actor Izidoro, 4, A,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo

ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, café,
snack-bar e pastelaria.

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:
uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pelo
sócio Adão Cerqueira Dias de Carvalho e outra do valor nominal de
quinhentos euros, titulada pela sócia Ludovina da Conceição Gonçal-
ves de Barros.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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 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 morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

soem;
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.

Fica desde já nomeado gerente o sócio Adão Cerqueira Dias de
Carvalho.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010573390



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 202 — 20 de Outubro de 200522 970

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,60

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.




